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Laisvo pobūdžio ataskaita apie Erasmus studijas 

 

1. GEOGRAFINĖ PADĖTIS  

 

Tolima šalis, jaučiamas didelis kultūrų skirtumas. Mokėmės Lisabonoje ISCAL. Mieste yra 

labai daug lankytinų vietų, labai patogu aplankyti šalia esančius miestus ar šalis. Traukinių bei 

skrydžių tinklas puikiai išplėtotas, o kainos nėra labai aukštos. Jei yra galimybė, siūlom aplankyti ir 

kitus miestus esančius Portugalijoje. Galima išsinuomoti mašiną net labai pigiai. Tikrai verta. 

Geriausia tai dar daryti pirmaisiais mėnesiais, nes oras geras ir nėra atsiskaitymų. 

Kad ir kaip būtų gaila, tačiau Portugalija nėra labai saugi šalis, todėl jau nuo pat įlipimo į 

lėktuvą reiktų labai saugoti visus savo daiktus. Ypač metro, autobusuose, gatvėje. Jei įmanoma – 

nesinešioti paso, viešoje vietoje nerodyti piniginės bei jos turinio.  

 

2. KELIONĖ 

 

Portugalija yra bene toliausiai nuo Lietuvos, todėl keliauti dažnai reikia skrydžiu su 

persėdimu, jei norima nukeliauti į Lisaboną, kitas variantas keliauti per Porto miestą (iš Vilniaus į 

Portą yra tiesioginis skrydis). Kelionė nuvargins, tačiau pakentėti verta. Prieš keliaudami 

pasidomėkite metro ar autobusų grafikais bei panagrinėkite Lisabonos žemėlapį. O atskridus į 

Lisabonos oro uostą yra informacijos centras, kuriame galite gauti Lisabonos žemėlapį su metro 

važinėjimo linijomis, bet geriau viską žinoti iš anksto pažiūrėjus internete, nes ne visada gali 

prisišaukti taksi. 

 

3. DRAUDIMAS 

 

Prieš išvažiuojant reikėtų pasidaryti Europos sveikatos draudimo kortelę. Portugalijoje mes 

jos nepanaudojome, bet dėl nenumatytu įvykių reikėtų ją turėti su savimi. Viena panelė buvo 

apsidraudusi ir Lietuvos draudime, bet to tikrai nereikia, užtenka sveikatos draudimo kortelės. 

 

4. REGISTRACIJA 

 

Vos atvykus siūlome susisiekti su Erasmus Lisboa Life (erasmus corner). Ir tiesiai eiti ten. 

Ten jums parodys, pasiūlys ir parodys viską ko reikia: kaip pasidaryti transporto kortelę, ko vengti 

bei pasiūlys daug veiklos, kelionių. Labai patariam įsijungti. Taip pat galite susisiekti su ESN 

Lisabonoje, tai organizacija vykdanti daug veiklų Erasmus studentams.  
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5. MOKYMO INSTITUCIJA 

 

Dėstytojai reiklūs, lengvai nepraleidžia, tačiau, sukalbami. Visada galima susitarti. Reikia 

rodyti pastangas ir mokytis. ISCAL nuo pat pirmų dienų labai rūpinasi savo studentais, jei kokia 

bėda ar nežinot, kur eiti ar ką daryti visada galima kreiptis į kuratorę (Filomeną). Atsakys į visus 

laiškus ir padės kuo galės. ISCAL organizuoja erasmusiečiams pasibuvimus kartu, labai patariame 

įsijungti, tai suartina grupę. 

 

6. PATIRTIS 

 

 Per Erasmus+ programą įgijome daugiau savarankiškumo, nei jo turėjome prieš tai. Išaugo 

ir mūsų prisitaikymo prie įvairių situacijų bei tolerancijos lygis. Kiekvieną dieną sutinkant daug 

įvairių žmonių, tai neišvengiama. Taip pat pradėjome vertinti tai, ką palikome Lietuvoje – šeimą, 

geriausius draugus, maistą. 

 

7. GYVENIMO SĄLYGOS 

 

Gyvenome pas portugalę Belą. Butas erdvus, paprastas, yra viskas ko reikia. Visame bute 

yra 5 kambariai, kadangi mes buvom keturios tai mes apsigyvenome dviejuose kambariuose  

(gyvenom po dvi viename kambaryje). Butas nėra labai modernus, bet tikrai galima jame gyventi, 

lapkričio-gruodžio mėnesiais gal truputi šaltoka (visoje Lisabonoje nėra šildymo), bet mes 

naudojom elektrinius šildytuvus. Butas gana arti centro, apie 20 min. kelio pėstute, iki metro apie 

10 min., prie pat yra autobuso stotelės, važiuoja naktiniai autobusai, taigi susisiekimas net labai 

patogus. Geriamasis vanduo nebuvo labai skanus, tad teko pirkti. 

 

8. IŠLAIDOS 

 

Mūsų buto nuoma vienam žmogui kainavo 150 eurų ir plius patarnavimo mokesčiai, jie bus 

panašiai apie 20-30 eurų per mėnesį. Mėnesiui transporto kortelė kainuoja apie 40 eurų, gaila, 

tačiau nėra taikomos nuolaidos. Maisto kainos labai nuo Lietuvos kainų nesiskiria, tik mėsa yra 

gerokai brangesnė, o žuvis pigesnė. Keliavimas ir lankymas kitų Portugalijos miestų taip pat 

kainuoja. Tad paskaičiavus, galima teigti, kad reikėtų vežtis ir savų pinigų, ne tik stipendiją. Tai 

leistų jaustis kiek laisviau. 
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9. LAISVALAIKIS 

 

Sekmadieniais nemokamai galima aplankyti muziejus, plačiau apie tai galite rasti internete. 

Jei eitumėte ne sekmadieniais nepamirškite, kad esate studentas ir rodykite pažymėjimą, kartais yra 

taikomos nuolaidos, galite daug sutaupyti. Patariame neturint ką veikti eiti pasivaikščioti į 

senamiestį (Alfamą), pasigrožėti pastatais bei neįprastomis mums gatvėmis. Lisabonoje naktinis 

gyvenimas prasideda vėlai, klubai atsidaro apie 1 val. nakties. Labai populiaru prieš klubą eiti į 

Bairo alto (barų rajoną). Visa informacija apie klubus, renginius, kaip kur nueiti yra skelbiama 

facebook'e, taigi sekite naujienas ir naudokitės proga išeiti visur, kur tik įmanoma ir įdomu.  

 

10. KITA INFORMACIJA 

 

Jei nuomositės kambarį iš Belos, nepamirškit su savimi turėti savo paso ar ID kortelės 

kopijos, ji jos prašo. Taip pat būtų gerai, jei iš Lietuvos atsivežtumėte dokumentams tinkančias 

nuotraukas, taip išvengsite bėdų, kai reikės darytis nuolatinio važinėjimo korteles (nes mes 

neturėjome ir vaikščiojom po Lisabona ir ieškojom, kur galima pasidaryti). 
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