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 V Coimbre som strávila zimný semester akademického roku 2014/2015. Škola, ktorú 
som navštevovala bola súkromná, ale nebolo to na nej badateľné. Jej zameranie sa točilo viac 
menej okolo manažmentu, marketingu, business komunikácie, IT a psychológie. Ja konkrétne 
som študovala HR management and Organizational behavior. V linku hore nájdete zoznam 
kurzov, ktoré si môžete vybrať. Pokiaľ by ste si chceli štúdium prispôsobiť predmetom na UK 
alebo niečomu inému, je možné vybrať si predmety z rôznych odborov.  

 Škola má zmluvu s ERASMUS programom len krátko, preto ešte nie je úplne 
prispôsobená pre anglicky hovoriacich študentov. Napríklad ja som nemala ani jeden predmet 
po anglicky. Všetky po portugalsky. Avšak báť sa toho nemusíte. Škola ponúka intenzívny 
kurz portugalčiny (čo samozrejme nestačí na zvládanie štúdia) ale profesori sú veľmi milí, 
tolerantní a trpezliví. Všetky práce som odovzdávala v angličtine. 

 Spôsob hodnotenia si môžete vybrať. Continuous – musíte chodiť na hodiny, 
vypracovávať projekty, po prípade absolvovať test (ja som ho mala iba na jednej hodine) 
alebo Final evaluation – kedy do školy nechodíte, nemusíte nič vypracovávať iba na konci 
prídete na skúšku. Tento final neodporúčam. 

 Coimbra je mesto študentov. Keď som tam prišla pred semestrom, horko ťažko som 
stretla človeka na ulici. Ale keď sa začal semester, navalilo sa tam 30 000 mladých ľudí. 
A bolo to cítiť  Po príchode kontaktuje ESN Coimbra, ktorí vám ako „Erazmákom“ radi 
pomôžu, dajú SIM kartu zdarma, rady o otvorení účtu, atď. Sídlia pri University of Coimbra. 

 Ubytovanie odporúčam hľadať až na mieste. Zabookujte si hostel na 2 dni (NS Hostel 
na Praca da Republica) a tam sa rozhliadnite. Treba si uvedomiť, či chcete bývať na priváte 
(byt, dom) alebo v „hosteli“ s ďalšími veľa študentmi (Be Coimbra), kde som aj ja bývala. A 
odporúčam!!!! Ceny očakávajte od 180 do 250€, záleží od podmienok. Na FB si nájdite 
stránku školy, alebo Erasmu v Coimbre a aj tam pribúdajú ponuky s ubytovaním. Ak máte 
viac otázok, kľudne mi píšte  

VEĽA ŠŤASTIA A ZÁBAVY... 

Ivana Hanušková (FB: If Hanušková) 

 

Na fotkách je výhľad na mesto plus pre surfovo založených ľudí je tam fotka s majstrom sveta 

v surfingu, ktorého sme stretli :) 

 



 


