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Škola/Fakulta: 
Fakulta Ekonómie, ale predmety si môžete vyberať v podstate z ktorejkoľvek 
fakulty. Priamo na fakulte ponúkajú predmety a hodiny vyučované len v angličtine, 
pre zahraničných študentov, na výber máte z cca 8 predmetov, z čoho si zostavíte 
rozvrh + to čo sa vám hodí ku štúdiu doma, respektíve čo vás zaujíma a čo sa 
učíte. Okrem hodín v angličtine je možné prihlásiť sa a chodiť na hodiny v 
Portugalčine. Dostupný jazykový kurz pred začatím štúdia, taktiež za 2 kredity 
jazykový kurz po celej dĺžke pobytu. Učitelia so skvelým, individuálnym 
prístupom, kvalitný vyučbový proces a materiály. Jedna vyučovacia hodina trvá ale 
3 hodiny (niektoré 2), vždy je aspoň jedna prestávka a akademických 30 minút, čo 
môžete meškať na začiatku - čo robí aj väčšina učiteľov. Štandard v Portugalsku. 
Ubytovanie a umiestnenie: 
Univerzita bola založená v roku 1400, jej budovy sa rozprestierajú po celom 
meste, takže záleží od fakulty. Konkrétne fakulta ekonómie je cca 15-20 minút 
chôdze od hlavnej budovy školy. Všetko ale vybavíte na fakulte, do hlavnej budovy 
treba ísť len na začiatku pobytu na registráciu a základné dokumenty. V celom 
meste len ťažko nájdete dlhšiu rovinu, buď idete z kopca, alebo na strmý kopec. 
Byty nie je problém nájsť pred pobytom, ale nie je problém ani po príchode, 
prípadne sa presťahovať neskôr.  
Ľudia/život/mesto: 
Študentské mesto, celkový počet obyvateľov je okolo 100 tisíc, z toho 25 tisíc 
študentov na danej univerzite a z toho 2500 zahraničných. Zábava 7 dní v týždni, 
Praca de Republica je miesto na stretnutia, plné barov a klubov, prepojené na 
ďalšie historické časti kde sa dá skvele posedávať a spoznávať ľudí - cez víkendy 
je to ale slabšie, keďže domáci cestujú domov. Mesto nie je najčistejšie, ale je 
relatívne kľudné, pôsobí bezpečne, keďže vidíte len mladých ľudí, zväčša 
vysokoškolákov. V októbri sa ešte budete opalovať, na letný semester sa pripravte 
na horúčavy. Bazény, bežecké dráhy, športové ihriská, posilovne, všetko nájdete, 
čo študent môže chcieť. Väčšina domácich angličtinu neovláda. Španielčina 
výhodou. Ale aj bez akejkolvek portugalciny a spanielciny prežijete bez 
problémov. Oplatí sa navštíviť minimálne Lisabon a Porto na pedĺžený víkend. 
Peniaze: 
Na apartmán počítajte od 150 do 250eur. Za 250 už máte naozaj slušný apartman 
(samozrejme s niekym), ak vas ide viac, tak si môžete prenajať byt bez problémov. 
Kúrenie 90% bytov nemá, v zime budete spať v mikinách a pulóvroch. Ceny potravín 
približne ako na slovensku + 10-20%, služby sú ale drahšie. Treba sa pýtat 
študentov a domácich, poriadia a rýchlo zistíte. Ak sa chcete stravovať zdravo a 
kvalitne, budete potrebovať vyhradiť isté financie na tento cieľ, taktiež 24/7 
študentský život môže byť náročný pre peňaženky. 
Cesta tam: 
Z Porta aj z Lisabonu idú vlaky, za 1:30 alebo 2 hodiny ste v Coimbre. 
Klimatizované dobre vybavené, zväčša poloprázdne. Kúpte si lístok dopredu, cca 
25-30 dní a máte šancu na 50% cenu. Ak niekto nie je ostrielaný cestovateľ, s 
taxikárom z letiska vždy dohodnite taxu vopred podľa toho kam idete. V Coimbre už 
nie je problém. 

 


