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Nastanitev
Leiria je relativno majhno mesto, ampak ima kar precej veliko študentov (od tega okoli
120 na izmenjavi). Je locirano nekje na sredini Portugalske in je oddaljeno približno 2 uri
od Porta in Lizbone z avtobusom.
Stanoval sem v stanovanju 20 min peš proč od centra mesta s Erasmus študentom s
Finske. Nisva se poznala od prej, tako je pa naneslo zato, ker sva vsak zase že prej nekaj
časa iskala kje bi bivala, ampak ker je tujcem tam relativno težko komunicirati z domačini
in si najti nastanitev, sva se odločila iskati skupaj. Stanovanje sva dobila v najem od
agencije Second option, katere pa ne priporočam, saj je za najem potrebno odšteti dosti
več denarja kot pa bi drugače (280€ mesečno s stroški vred, medtem ko so nekateri
plačevali tudi po 170€ na mesec). Nekaj kolegov oz. študentov iz drugih držav si je našlo
nastanitev v hostlu Casulo, ampak glede na njihove komentarje odsvetujem bivanje tam.
Zaprosil sem tudi za bivanje v študentskem domu, ampak mi je bilo rečeno, da imajo
domačini prednost in naj si nastanitev poiščem sam. Zato kot najbolj ugodno opcijo
predlagam, da se v Facebook skupini »Erasmus Leiria« komunicira z drugimi študenti na
izmenjavi oziroma kateri iščejo nastanitev in s pomočjo dodeljenega »buddy-ja« skupaj
poiščete nastanitev.

Prehrana
Na Portugalskem študentskih bonov ni in, če si želel malo boljšo in bolj »zdravo« jed, si
ponavadi plačal okoli 10€. V menzi na kampusu je hrana sicer 3 €, ampak je po mojem
okusu precej nizko-kvalitetna. Večinoma sem si kuhal sam oziroma skupaj s cimrom
fincem. Cena hrane in večine drugih izdelkov je primerljiva s cenami v Sloveniji. Največ
sem kupoval v Lidl-u in njihovih Pingo Doce ter Continente (kateri je malenkosti dražji).
Grobo ocenjeno bi rekel, da sem mesečno za hrano porabil 200€.

Prevoz
Za javni prevoz sem največ uporabljal avtobus, tako mestni kot tudi medkrajevni.
Obstajajo pa tudi prevozi imenovani »boleias«, ki so podobni kot pri nas prevozi.si in tako
posledično cenejši od javnega prevoza. Za to obstajajo facebook skupine s tem imenom

in željeno lokacijo (»Boleias od kje-do kam«) . Mesečna karta lokalnega avtobusa je 17€,
medkrajevnega pa okoli 10€ do Porta ali Lizbone. Kolesa se skoraj da ne uporabljajo,
ker ni urejenih kolesarskih poti.

Univerza v Leirii
Univerza je sestavljena iz dveh kampusov katera sta med sabo oddaljena približno 15
min peš. Moja predavanja in vaje so potekali na kampusu 2, ki je bolj oddaljen in bolj na
obrobju mesta (približno 15min z lokalnim avtobusom od tam, kjer sem stanoval), na
kampusu 1 pa so potekali samo tečaji portugalščine. Prostori na obeh kampusih so
urejeni, omogočen je vstop v knjižnico in dostop do računalnikov ter interneta. Kar se tiče
osebja in profesorjev so bili vsi zelo prijazni in vedno pripravljeni pomagati, tudi če niso
znali angleško.
Predmete sem si izbral s področja elektronike in en predmet s področja energetike.
Slednji predmet in en predmet s področja elektronike sta imela poudarek na teoriji in
računanju, ostali pa so bili bolj programerske narave. Pri vseh predmetih smo bili v
skupinah po 2 ali 3, kateri smo na koncu skupaj izdelali projekt ali seminarsko nalogo,
vsak predmet pa je vseboval še pisni izpit. Vse skupaj je potekalo dosti drugače; precej
počasnejši tempo z bolj sproščenim vzdušjem in sprotnim delom, kar je pa čisto v redu.
Ker naj bi bili vsi predmeti smeri elektronika v portugalščini, sem se uspel dogovoriti s
profesorji, da so ali predavali v celoti v angleščini ali pa so mi naknadno razložili v
angleščini, tako da sem razumel vse in bil na tekočem s snovjo. Zaradi tega sem bil
posledično tudi edini tuji študent pri teh predmetih.
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