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1. Czy jesteś zadowolona/y z wyjazdu do uczelni zagranicznej?

Pomimo początkowego stresu związanego z późną odpowiedzią na aplikację przez
uczelnię i poszukiwania mieszkania okazało się, że nie było się czym martwić. Jestem
zadowolona, stanowiło to wyzwanie, ponieważ uczęszczałam na zajęcia na drugim
poziomie, kiedy to w Polsce zaczynałabym dopiero 3 rok studiów.
2. Jak oceniasz zajęcia, w których brałaś/eś udział? Czym różniły się od zajęć na UPP?

Pomimo trudności związanych brakiem znajomości języka portugalskiego wykładowcy
zawsze oferowali pomoc i tłumaczyli mi niezrozumiałe zagadnienia. Zajęcia były
podzielone na długie bloki, które po krótkim wstępie wykładowym przybierały formę
projektów grupowych. Studenci samodzielnie poszukiwali informacji związanych
z tematem a pod koniec każda grupa prezentowała swoje wyniki poszukiwań.
Dodatkowo w semestrze organizowane są darmowe wycieczki po historycznych
ogrodach Portugalii oraz miastach o których jest mowa na zajęciach..
3. Jak oceniasz infrastrukturę uczelni zagranicznej (sale wykładowe, biblioteka, sale
komputerowe, akademik, stołówka, miejsca spotkań itp.)?

Uczelnia bardzo sprzyjała studentom architektury krajobrazu. Studenci mieli do
dyspozycji sale projektowe dostępne 24 godziny na dobę, codziennie. Można było
bezpłatnie korzystać z drukarek wielkoformatowych, a nawet 3d. Biblioteka była
wyposażona w książki i publikacje z całego świata dotyczących architektury krajobrazu
- głównie w języku angielskim.
4. Czy miejsce w którym byłaś/eś jest przyjazne studentom zagranicznym? Czy
zintegrowałaś/łeś się z miejscowymi studentami?
Porto jest bardzo zróżnicowanym miejscem również ze względu na ilość zagranicznych
studentów, którzy przyjeżdżają tu każdego roku. Uczelnia jest niezwykle pomocna na miejscu
dodatkowo ESN jest na miejscu bardzo dobrze zorganizowany i oferuje wiele aktywności
aby pomóc się zintegrować studentom.

5. Jaki wpływ miał na Ciebie wyjazd na Erasmus+?

Dzięki programowi Erasmus+ miałam szansę poznać wiele różnych kultur, zacząć
uczyć się nowego języka, poszerzyć moją wiedzę związaną z architekturą krajobrazu o
zupełnie nowy kontekst, zobaczyć przepiękne miejsca i stworzyć wspomnienia do
których uwielbiam wracać. W czasie jednego semestru udało mi się poznać wspaniałych
przyjaciół, którzy razem ze mną przeżywali tę przygodę i utrzymuję z nimi kontakt do
dzisiaj.
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