
Coimbra (szakmai gyakorlat) 
 
Amikor elküldtem a jelentkezési e-mialeket több helyre, innen kaptam a legpozitívabb választ: 
pontosan mikor is jönne?  (Nicole, a koordinátor nagyon aranyos és mindenben segít.) 
Így történt, hogy Coimbrában kezdtem szeptember közepén a nőgyógyászat gyakorlatot. 
Megpróbálok a praktikus dolgokra koncentrálni, mert ha Coimbrát választod Erasmus helyszínül, 
akkor ezzel segítek a legtöbbet: 
Odajutás: A Wizzair Portóba és Lisszabonba indít direkt járatokat Budapestről. Én mindig 
Portóból repültem, mert olcsóbb és közelebb volt. Onnan először vonattal érdemes Coimbrába 
menni. A városnak két vonatállomása van, Coimbra B a város szélén és Coimbra A a központban. 
Ha az A-ra akar menni az ember, akkor legtöbb esetben át kell szállni a B-n. Érdemes tehát sok 
cuccal a B-n leszállni és taxizni. Engem szerencsére egyik ismerősöm elvitt autóval a szállásomhoz. 
Szállás: Alaphelyzetben az egyetem nem biztosít semmit, ezt közlik is az elején. Csatlakoztam 
rengeteg facebook csoporthoz és neten is néztem az ajánlatokat, de 2-3 hónapra szobát találni egy 
kisebb rémálom. Senki nem akar ilyen rövid periódusra lakót. Az árak kb. 200-250€/hónap körül 
vannak. Végül 3 hét keresgélés után találtam egy helyet, gyorsan le is csaptam rá. Utólag azt 
javasolnám hogy vállald be hogy a helyszínen keresel valamit, mert már látod hogy mi hol van és 
sokkal jobb környéken találhatsz szobát (lehet, hogy drágábban, de valamit valamiért). 
Portugáliában minden megoldódik, ne aggódj! 
A város: Nagyon dimbes-dombos, macskaköves. A magassarkúdat mindenképp hagyd otthon, 
helyette két váltás kényeslmes tornacipő ajánlott! A diákélet fő helyszíne a Praca da Republica és 
környke, érdemes közel lakni hozzá. Ha már itt tartunk, Portugáliában éjfélkor még csak a nap 
ötödik kávéját isszák, a buli vagy amúgy az éjszakai élet hajnal 3 körül kezdődik. A régi város a 
Mondego folyó partján terül el,  van gyalogoshíd, hatalmas park, onnan pedig macskaköves utcák 
vezetnek az egyetemi dombra és a Praca fele. Ellenállhatatlan péksütik és óriás habcsókok 
csábítanak a kirakatokból, az árkádok alatt idős bácsi fado zenét játszik a gitáron, te pedig 
november-decemberben is kabát nélkül, önfeledten SÉTÁLSZ. 
A tömegközlekedés rémes. A SMTUC buszokat működtet, a menetrend minden megállóban 
ugyanaz, kér fő megállóból mutatja az indulásokat minden járathoz. Van, hogy 50 percet is várni 
kell és van olyan járat, ami este 7 után már megszűnik létezni. Egy sárga kártyára lehet utazásokat 
feltölteni, azt kell lecsippantani a buszon.   
Diákélet, egyetem: Coimbra elsősorban egy egyetemi város! A méltán híres régi egyetemek a 
dombtetőn díszelegnek, ott mozognak a Harry Potter egyenruhás diákcsapatok. Nagyon jó élmény 
belemászni ebbe a kicsit varázs-közegbe. Sajnos az orvosi egyetem nagyobb része a kórház melleti 
új campusban van, ráadásul a mindennapokat a kórházban töltöttem, ezért ritkábban másztam fel a 
varázsdombra. A kórházban végig egy dokihoz voltam beosztva, őt követtem. Többnyire nem 
beszélnek nagyon jól angolul, de érthető és élvezhető a gyakorlat. Nekem a neurológia volt messze 
a legjobb.  
(Ha tanulmányi útra akarsz menni, arra mindenképp vigyázz, hogy nincs angol oktatás és 
portugálul kell vizsgázz a végén!! A portugál nyelv pedig nehéz. A legtöbb diák úgy megy oda, 
hogy már tanult legalább egy fél évet portugálul, ezért biztosan le leszel maradva és nem fogsz 
érteni semmit!) 
Heti 3x buli, főleg kedd-csütörtök-szombat, ezenkívül sok tematikus buli és beerpong. 
Nagyon sok lehetőséged lesz utazni, mert az ESN, Erasmusland és még 2-3 szervezet 
rendszeresen szervez kirádulásokat az ország több részébe. Használd ki! Nézd meg Lisszabont, 
Portót, Sintrát, Aveiort, az óceánt....mindent, ami csak belefér! Igazán érdemes. A csempék 
sokszínüsége biztosan téged is elvarázsol.  
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