
Erasmus+ Portugalijoje 

 

 Rudens semestrą praleidau Portugalijos sostinėje Lisabonoje, mokiausi ISCAL (Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa). Dalyvauti nusprendžiau spontaniškai, 

paskatino draugų atsiliepimai apie Erasmus+ programą. Įspūdžiai tik patys geriausi ir tikrai džiaugiuosi 

išvažiavusi. 

 Gaila, bet iš Lietuvos nėra tiesioginių skrydžių į Portugaliją, todėl reikia skraidyti su 

persėdimais. Tačiau tikrai įmanoma rasti skrydžių už priimtiną kainą, tiesiog kelionė užtrunka beveik 

visą dieną į vieną pusę. 

 Portugalijoje didžioji dalis mokyklų ir universitetų nesuteikia apgyvendinimo, jie tik suteikia 

pagalbą ieškant gyvenamosios vietos. Gyvenau Lisabonoje, todėl nuomos kaina buvo gan didelė. 

Sumos, kurią suteikia programa, užtenka tik patiems būtiniausiems poreikiams. Jei nori ir pakeliauti, 

reikia pasitaupyti iki išvažiavimo, nes Portugalijoje tikrai yra daug dalykų, kuriuos verta pamatyti! 

 Prie ko buvo sunku priprasti, tai, kad Portugalijoje (na, jei tiksliau, pietų šalyse) yra priimtinas 

vėlavimas. Netgi didžioji dalis dėstytojų vėluodavo ir tame nieks nemato nieko blogo. Dėstytojai gerai 

išmanantys savo dalyką ir tikrai gerai kalba angliškai, suprasti tikrai nesunku. Jie supranta, kad 

studentų anglų kalbos lygis yra ne vienodas ir ne visi vienodai gerai supranta dėstomą dalyką, todėl 

tikrai galima tikėtis pagalbos, jei sunku įsisavinti informaciją. 

 Kaip taisyklė, Erasmus+ programoje dalyvauja tik atviri ir draugiški žmonės, todėl ir draugų 

susirasti nesunku, visi labai bendraujantys. Taip pat ESN (Erasmus Student Network) organizuoja labai 

daug renginių, kuriuo metu studentai susipažįsta su šalimi, gali dalyvauti ekskursijose ir susibūrimuose 

ir tokiu būdu susirasti draugų. Studentai, dirbantys ESN, aktyviai padeda atvykusiems, taip 

palengvindami adaptaciją. 

 Vienas didžiausių privalumų, dėl kurių vertėtų rinktis Portugaliją, tai gamta ir orai! Gamta 

visiškai skiriasi nuo Lietuvos, todėl įdomu keliauti ir pamatyti visą Portugaliją. Pavyzdžiui, Portugalijos 

pietūs ir šiaurė skiriasi, todėl verta keliauti po visą šalį. Vasara tęsiasi maždaug iki spalio pabaigos, hyra 

paplūdimių. Tikros žiemos nėra, ji panaši į lietuvišką rudenį, tik gerokai šiltesnė. 

 Portugaliją verta rinktis vien dėl to, kad ji labai daug kuo skiriasi nuo Lietuvos, pradedant 

kultūra ir baigiant maistu. Fun fact, Portugalija yra toliausiai nuo Lietuvos nutolusi šalis Europoje! Todėl 

iš Portugalijos studentai parsiveža daug įdomios patirties. 😊 
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