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Miasto wymiany  

 samolot, pociąg (Porto -Aveiro) 

Lokalizacja uczelni  

  30 minut od centrum pieszo 

Uczelnia  

 państwowa, około 13 tysięcy studentów,  

 około 300 Erasmusów,  

 dwie formy final exam obejmujący całe półrocze lub dwa egzaminy oraz projekt grupowy- 

większość przedmiotów wygląda według tego schematu 

Przedmioty  

1) Portuguese (46033)- dwa egzaminy plus ustny 

2) Management of Organizations (89135)-  dwa  egzaminy plus projekt grupowy; brak zajęć; 

dostarczane materiały w języku angielskim 

3) Strategic Management (82136)- egzamin oraz dwa projekty grupowe; zajęcia raz w 

tygodniu przez 30 minut zdalne dotyczące projektu; materiały dostarczane w języku 

angielskim 

4) Human Resources Management (45706)- dwa egzaminy oraz projekt grupowy; zajęcia w 

języku angielskim 

5) Introduction of Marketing (45707)- dwa egzaminy; warto wykonywać notatki przydaje się 

wysoki poziom angielskiego 

6) Business models and processes (47705)- projekt wykonywany przez całe półrocze oraz 

jego prezentacja; dzielony jest on na części; zajęcia w języku portugalskim 

Mało zajęć w języku wykładowym angielskim.  

Jeśli chodzi o zajęcia prowadzone w portugalskim wiele nauczycieli dostarcza materiały w języku 

angielskim. Obecność na niektórych przedmiotach nie jest obowiązkowa.  

Na stronie uczelni są podana języki możliwe, w których przedmioty mogą być wykładane.  

Każdy przedmiot zaznaczony na stronie, jako prowadzony w angielski dostarcza materiały w tym języku 

lub wykładowca prowadzi zajęcia.  

Przedmioty na drugim stopniu są łatwiejsze niż na poziomie licencjatu.  

System punktowy od 0-20; wykładowcy zliczają punkty z wszystkich części przekroczenie 50% oznacza 

zdanie przedmiotu.  

 

Accomodation  



 Uczelnia posiada akademiki, ale znalezienie w nich miejsca dla studenta Erasmusa jest prawie 

nie możliwe.  

 Najczęściej studenci zagraniczni wynajmują pokoje u prywatnych właścicieli.  

 Na stronie uczelni jest podane kilka zaprzyjaźnionych firm, które zajmują się wynajem 

studentom mieszkań. Aczkolwiek, wiele z nich jest już zajęte w czerwcu.  

 Warto zapytać się swojego Mentora, szukać na idealiście lub stronie na Facebook. 

Organizacja   

 ESN zorganizował Orientation Week. Biuro było bardzo pomocne odpowiadało na każde 

pytanie. 

Koszty życia  

 Aveiro jest dosyć małym miasteczkiem więc wyróżnia je niska cena.  

 Do każdej dzielnicy można dojść pieszo, więc o transport nie trzeba się martwić.  

 Do Porto od Aveiro jest zaledwie godzinna drogi; warto zakupić kartę wielokrotnego użytku. 

Idealnym rozwiązaniem na obiad jest stołówkę na uczelni można tam kupić posiłek za 2.65 

euro.  

 Koszt wynajęcie mieszkania, to około 300 euro plus rachunki łącznie 325 euro.  

Życie studenckie na uczelni, w mieście  

 W mieście jest kilka klubów. ESN organizuje zawsze imprezy we wtorki w maravilhascafe lub 

dock, a na weekend warto zaplanować sobie czas na Sal. Casa Pina to bar z najtańszymi 

shotami po 1 euro. W mieście są dwa centra handlowe dosyć małe w porównaniu do Łodzi.  

Opinia ogólna 

 Przepiękny kraj warto zwiedzić oraz zobaczyć, jak odległa jest nam kultura Portugali. Samo 

Aveiro jest tanim oraz wygodnym miejscem zamieszkania.  

 Plusami tej miejscowości są przede wszystkim ceny, odległość między najważniejszymi 

punktami, stołówka, biblioteka, dobrze działający ESN, blisko plaża.  

 Z kolei minusami mało przedmiotów w języku angielskim, brak akademika, lotniska, małe 

centrum handlowych.  


