
 
 
 
 

 

Portugalska, COIMBRA – julij 2015  

POROČILO ENOMESEČNE IFMSA RAZISKOVALNE IZMENJAVE  

 

Ime in priimek: 

Andreja Kogelnik  

Čas izmenjave:  

od 1. 7. do 31. 7. 2015 

 

Kraj izmenjave 

Coimbra je mesto nekje med Portom in Lizbono. Je študentsko mesto. To pomeni, da avgusta nekako 

umre. Večina infrastrukture v mestu je namenjena študentom. Fakultete, bolnišnica, kavarne, kantine, 

pubi. Kava stane 0,60 €. V kantini 0,40€. Ljudje so nenormalno prijazni, življenje poteka pa zelo, zelo 

počasi. 

 

Komunikacija pred izmenjavo in sprejem s strani tujih študentov 

Kontaktne osebe so zakon! Poberejo te na železniški postaji, peljejo do študenta, razkažejo mesto, 

večina se jih udeleži tudi socialnega programa. Sama sem imela problem samo z organizacijo bivanja, 

saj smo se lahko v študenta vselili šele 4. 7., kar je bilo malo nerodno, organizatorji pa niso bili ravno v 

pomoč. Drugače smo vse dokumente dobili pravočasno, povsod so nam nudili pomoč, v kolikor smo jo 

potrebovali. 

 

Nastanitev in prehrana 

Nastanitev je bila zelo podobna našim študentom. Le malo več ljudi si je delilo kuhinjo in nihče ravno 

ne skrbi za red in higieno. Kuhinjo smo verjetno po nekaj letih prvič počistili študentje na izmenjavi. 

Pralni stroji sicer so v vsakem nadstropju, delajo pa bolj turistično. Enako, kot Portugalci.  

Prehrana je bila zadovoljiva, dobili smo kupone za kantino, kjer je bil vsak dan meni z štirimi različnimi 

glavnimi jedmi. Glede ostalega (priloge, pijača, sladice, velikost porcije), so zelo prilagodljivi. 

 

Delo na inštitutu 

Še enkrat moram izpostaviti ekstremno prijaznost Portugalcev. Moja mentorica se je res trudila, da bi 

odnesla čim več znanja in izkušenj. Sama sem si zelo hitro ustvarila prijetno in sproščeno okolje in po 

dveh dneh, smo se zjutraj začeli dobivati kar v kavarni in ne v sobi za sestanke. 

Mentorstvo 



 
 
 
 

 

 Mentorica je bila precej zasedena, ampak se je kljub vsemu trudila, da mi je bila na razpolago, ko 

sem jo potrebovala. Tudi na splošno je vlagala veliko truda v to, da bi bila moja izmenjava res odlično 

zastavljena. Poleg tega je razumela, da imamo tudi socialni program in čas prihodov/odhodov je bil 

zelo fleksibilen. 

 

Socialni program 

Letos so na GA-ju v Makedoniji osvojili nagrado za najboljši socialni program. Mislim, da to vse pove. 

Zadeva je zastavljena tako vrhunsko, da se niti ne da opisati.  

Drugače gre pa za standardne večere (welcome, international, goodbye) in neštete »partye«. 

 

Prevoz 

Ryanair iz Milana. Kasneje sem ugotovila, da če neseš dosti prtljage, se splača preveriti tudi Adriino 

stran, ampak je obvezno storiti to vsaj sva meseca pred odhodom. 

Po državi je najcenejša oblika prevozov vlak, po mestu pa njihova »trola«, za katero je super kupiti 

karto za vnaprej (cena vožnje v tem primeru 0,45-0,60€, drugače 1,2€) 

 

Splošna ocena izmenjave 

Awesome! Ne vem, kaj naj drugega rečem! 

 

Približna razdelitev stroškov 

Karta – okoli 200-240 € (s prevozom do Milana). 

Karta za vlak Porto-Coimbra (10€ v eno stran, 13€ v drugo) 

Ostali stroški prevozov (metro, avtobusi po mestu) – okoli 20€ 

Hostel (2 dni z zajtrkom) – 24€ 

Pijača – 1€ vse kratke pijače,  

- Pivo (0,3L) 1€ 

- Sangria 1,5€ 

- Kava 0,40-0,70 € 

- Voda okoli 1 € 

Hrana – če ješ zunaj, okoli 10€ na obrok. 



 
 
 
 

 

 

Slika 1: Goodbye dinner 

 

 

Slika 2: Vinska klet - Porto 



 
 
 
 

 

 

Slika 3: Priprava na international evening 

 

 

Slika 4: Obisk plaže 



 
 
 
 

 

 

Slika 5: Portovec 

 

Slika 6: Tradicionalna oblačila študentov v Coimbri 

 


