Poročilo o študiju v tujini
Univerza v Coimbri, 2018/2019 zimski semester

V 2. letniku magisterskega študija elektroenergetike, sem en semester preživela na Eramus izmenjavi na portugalski
Universidade de Coimbra. Odločilen faktor pri odločitvi za prav to univerzo je bil, da je program študija
elektroenergetike zelo podobni našemu programu. Prav tako je bila plus točka to, da je bila spletna stran v angleščini
in naj bi bili vsaj nekateri predmeti (vsaj delno) v angleškem jeziku.

Organiziranost fakultete
Kot sem sicer skoraj pričakovala, je bila kasneje večina predavanj v portugalščini, le na vajah sem seveda lahko
komunicirala v angleščini. So pa bili profesorji v večini zelo pripravljeni pomagati in mi priskrbeli gradivo v
angleščini, tako da sem na koncu pisala isti izpit kot portugalski sošolci, le da v angleščini. Ustnih izpitov pri
predmetih, ki sem jih izbrala, ni bilo. Končna ocena je bila zato sestavljena iz pisnega izpita in seminarske naloge ali
poročil praktičnega dela. Način dela in ocenjevanja je podoben kot pri nas, le da je njihova lestvica ocen 1-20 in je v
primerjavi z našo fakulteto nekoliko manj dela v laboratoriju, kar je škoda, vendar se kljub temu veliko naučiš.
Največji minus fakultete je bila organiziranost študentske pisarne. Predmeti, ki sem jih izbrala se niso izvajali in o
tem nisem dobila nobenega obvestila in sem se tako prvi teden ukvarjala z reševanjem tega problema v pisarni, kjer
niso znali angleško. Po tistem tednu in uspešno izbranih novih predmetih, ki so mi še vedno ustrezali, pa nisem več
imela težav z organizacijo in je tako splošni vtis o fakulteti precej pozitiven.

Nastanitev in prehrana
Glede nastanitve sta seveda dve možnosti, lahko najameš sobo ali pa živiš v študentskem domu. Pred izmenjavo sem
na domači fakulteti spoznala nekaj študentov Univerze v Coimbri, in ti so mi priporočili naj se ne odločim za
študentski dom, ampak naj si najdem nastanitev sama, saj je v Coimbri veliko ponujenih sob, namenjenim
študentom, cena za tako sobo pa je skoraj enaka študentskemu domu. In res sem v enem dnevu obiskala nekaj
možnih nastanitev, in se odločila za suito v večji hiši, kjer je bila večina sostanovalcev študentov. Cene za lastno
sobo se v mestu gibajo med 200 in 270 evri. Poudariti moram, da na Portugalskem nimajo centralnega ogrevanja in
je zato veliko študentov kupovalo majhne radiatorje, s katerimi so bili zelo varčni, zaradi cene stroškov. Jaz sem
imela to srečo, da sem imela v sobi klimo in fiksne stroške. Portugalci so na hladne sobe pozimi navajeni, tujcem pa
zna biti težko biti celo zimo v mrzli sobi. Ker smo v hiši imeli veliko in opremljeno kuhinjo sem večinoma kuhala
sama in se občasno odločila za obroke v menzah fakultet, ki so zelo okusni in ugodni (2,40 evra). V menzah in
restavracijah v okolici so zelo pogoste in odlično pripravljene ribe in druga morska hrana, torej če si ljubitelj, prideš
na Portugalskem “na svoj račun”. Seveda je Portugalska tudi idealna za ljudi, ki ne marajo zime, saj poletne

temperature vstrajajo do pozne jeseni, in so tudi pozimi dnevi sončni in relativno prijetno topli. Cene hrane v
trgovinah so zelo podobne tem v Sloveniji, sadje recimo pa je cenejše in veliko boljše kot pri nas. Javni prevoz v
Coimbri je zelo poceni (okoli 60 centov za vožnjo) in soliden, predvsem so povezave osredotočene na prevoz do
fakultet, saj je Coimbra znana kot študijsko mesto.

Prevoz
Prevoz do odmaknjene Portugalske je lahko precej ugoden, osebno priporočam kombinacijo shuttle do enega od
italijanskih letališč in letalska karta, kar lahko stane tudi manj kot 100 evrov.

Podpora med izmenjavo
Podpora z naše fakultete je po mojih izkušnjah zelo dobra, hitri odgovori na vprašanja in reševanje problemov, ki
lahko nastanejo. Pred in po izmenjavi je kar nekaj birokracije, a to ni presenetljivo. Na tuji fakulteti pa je bila
podpora precej slaba, počasni odgovori pisarne ipd., zato je to moj največji minus izmenjave. Dobro pa je, da tuja
univerza organizira uvodni sestanek, kjer predstavijo vse informacije in obveznosti, ki jih imamo kot tuji študenti.
Na splošno je moj vtis izmenjave pozitiven, saj sem pridobila veliko novega znanja, izkušenj in samostojnosti, ki jih
doma ne bi.
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