
Sprawozdanie z udziału w projekcie Erasmus+ w Portugalii (Leiria) w dniach 13.09.2019-

14.02.2020 

 Udział w projekcie Erasmus+ był najlepszą decyzją podjętą w ostatniej chwili. Byłam 

na pierwszym semestrze magisterki, kiedy razem z koleżankami pomyślałyśmy, że to ostatni 

dzwonek na taki wyjazd. Wybranie miejsca docelowego było bardzo proste. Wyjazd 

przewidziany był na semestr zimowy, dlatego wybrałyśmy słoneczną Portugalię. Chciałyśmy  

coś kameralnego z unikalnym klimatem. Nasz wybór padł na urokliwe miasteczko o nazwie 

Leiria. 

 Leiria to miejscowość znajdująca się w środkowo-zachodniej Portugalii, przez które 

przepływa rzeka Lis. Główną atrakcją jest zamek, znajdujący się w centrum miasta na 

wzgórzu. Razem z koleżankami znalazłyśmy bardzo przytulne mieszkanie na starówce, z 

cudownym widokiem na zamek. Droga na uczelnię zajmowała nam około 20 min. Nie 

korzystałyśmy z komunikacji miejskiej. Postanowiłyśmy, że spacery i droga na uczelnię po 

wyjątkowo wzgórzystym terenie zapewni nam dzienną dawkę ruchu. Uczelnia zaoferowała 

nam wieczorowy tryb nauczania. Nasze zajęcia odbywały się w godzinach 18-23, co było 

ciekawym doświadczeniem. Wykładowcy i uczniowie byli niezwykle pomocni i otwarci. 

Każdy problem można było bardzo szybko rozwiązać. Na uczelni znajdowało się kilka 

szkolnych stołówek. Największym problemem było znalezienie sal, jest to trochę 

pogmatwane, ale zawsze pytajcie strażnika ;) Jeśli chodzi o portugalskie zwyczaje, w każdym 

sklepie można spotkać  słynne zasolone płaty dorsza, ich zapach jest na tyle specyficzny, że 

zapadnie w pamięć na długie lata. Trafiłyśmy na idealną pogodę utrzymującą się aż do 

początku listopada. Najcięższy okres przypadł na drugą połowę listopada oraz  grudzień, były 

to wyjątkowo deszczowe miesiące. Leiria to cudowne miasto, pełne miłych i otwartych ludzi. 

Co wieczór na starówce zbierają się grupy młodych Portugalczyków, a także studentów z 

programu Erasmus+ chcących podzielić się swoją kulturą, doświadczeniem, oferujących 

pomoc z poznaniem okolicy. Sama uczelnia zorganizowała liczne imprezy powitalne służące 

integracji studentów. 

 Dystrykt Leiria oferuje wiele cudownych miejsc jak Fatima czy plaża z największymi 

falami świata- Nazare. Obowiązkowym punktem wycieczki są oczywiście dwa największe 

miasta jak Lizbona ze słynnymi tramwajami oraz Porto. Ciekawym miejscem o 

zróżnicowanym krajobrazie jest Półwysep Peniche z wyspą Berlenga oraz rejon Algarve. 

Postanowiłyśmy także spełnić swoje marzenia i będąc w Portugalii wykupiłyśmy loty na 



Azory- wyspa Sao Miguel oraz do Barcelony i Madrytu. Obowiązkowym punktem wycieczki 

po Portugalii będzie odwiedzenie lokalnej restauracji i spróbowanie Francesinhy.  

 Dużą zaletą wyjazdu na Erasmusa jest poznanie ogromnej ilości ludzi, kultury, kuchni, 

języka i usamodzielnienie się. Przyjaźnie i znajomości nawiązane na Erasmusie zostają na 

lata. Miałam tyle szczęścia, że udało nam się pojechać w 9 os, podzieliliśmy się na dwa 

mieszkania, dzięki temu jeszcze bardziej się poznaliśmy. Zauważyłam też, że będąc w obcym 

kraju na okres kilku miesięcy łatwiej radzimy sobie z problemami. Jedynym minusem 

wyjazdu do Portugalii w okresie zimowym jest brak ogrzewania w wielu mieszkaniach oraz 

ogromna wilgoć, dlatego warto się na to wcześniej przygotować. Poniżej kilka zdjęć z 

naszego wyjazdu ;) 
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