
POROČILO IZMENJAVE – PORTUGALSKA 

 

Za svoje mesto sem izbrala Brago. Verjetno vas bo zanimalo zakaj Braga in ne Lizbona ali Porto, ki 

sta veliko večji in bolj turistični mesti. Največji razlog je bil datum izmenjave, saj je izmenjava v 

Bragi potekala od 20.7. do 20.8. kar je bilo iz strani izpitov še posebej ugodno. Druge pozitivne 

strani moje izbire so se pokazale šele kasneje, ko sem že bila tam. Mesto ni tako veliko kot npr. 

Lizbona ali Porto in se lažje znajdeš (še posebej, če nisi ravno vajen velemest), poleg tega pa nas je 

bilo tam le 11 študentov (v Portu jih je bilo npr. 60), tako da je bila organizacija izletov in vsega 

družabnega programa veliko lažja.  

S samimi papirji nisem imela posebnih težav, zato pomoč države gostiteljice niti ni bila potrebna. Je 

pa res, da je bila moja kontaktna oseba ves čas na razpolago in pripravljena odgovoriti na vsa 

vprašanja.  

Na Portugalsko sem letela z letalom, in sicer sem pristala v Lizboni in se do Brage odpeljala z 

vlakom. Sam javni transport na Portugalskem je dokaj dobro organiziran, zato s prevozi nisem 

imela problemov. Manjša zmeda je nastala, ko sem prišla v Brago in je moja kontaktna oseba 

zamešala datume in pozabila, da pridem že v soboto. Ampak so se stvari hitro uredile, saj je po 

mene prišel drug študent in me odpeljal v študentski dom. Ker sem bila prva, sem imela prva dva 

dni kar težave, saj nisem imela pojma kje je kaj in kako stvari delujejo in sem se morala znajti 

sama. K sreči so bili v domu tudi drugi študentje, ki so mi bili takoj pripravljeni pomagati.  

Študentski dom je bil v dokaj zanemarjenem okolju, ne ravno v strogem centru (do centra in bolnice 

smo imeli prbl. 25 min hoje). Vendar pa je bil kar v redu urejen,  v sobah sta bila po dva študenta, 

nadstropje pa je imelo skupno kopalnico s stranišči in skupno kuhinjo. Slabost kuhinje je bila v tem, 

da je imela le mikrovalovno pečico in hladilnik, tako da možnosti kuhanja nismo imeli. Je pa bila v 

samem sklopu študentskih domov tudi kantina, vendar pa je bila od avgusta dalje zaprta, saj je 

takrat čas počitnic. Tako smo imeli kosila organizirana v bolnici, do začetka avgusta smo dobili tudi 

bone za večerjo v kantini študentskega doma. Čez vikende pa smo se glede hrane morali znajti 

sami. V samem sklopu študentskih domov je bila tudi računalniška soba, kjer smo imeli dostop do 

interneta 24h/dan.  

Prvi dan dela v bolnišnici nas je naša kontaktna oseba pospremila do izbranega oddelka in nas 

predstavila mentorju. Samo delo v bolnici ni bilo prenaporno. Sama sem bila na oddelku za 

dermatologijo. Moj delovni dan se je začel ob devetih zjutraj in končal običajno ob enih popoldne. 

Moja mentorica je bila super, saj je znala kar dobro angleško in mi je vse pogovore s pacienti 

prevajala. Na Portugalskem dermatologi opravljajo tudi manjše operacije na koži (znamenja, 

vraščeni nohti ipd.), tako da sem lahko na teh operacijah tudi asistirala. Je pa res, da večina drugih 

kolegov ni imela takšne sreče z mentorjem in se je pogosto dogajalo, da se mentorji sploh niso 

trudili prevajati pogovorov s pacienti, na operacijah pa so lahko le gledali. 

Glede socialnega programa smo imeli organizirana 2 vikenda, in sicer vikend v Portu in vikend v 

Lizboni, ki sta potekala skupaj z drugimi študenti, ki so bili na izmenjavi v teh dveh mestih. Moram 

povedati, da se je naša kontaktna oseba kar trudila, da bi nam bila čim več na razpolago in nam 

pomagala. Ostale izlete smo si bolj ali manj organizirali sami s pomočjo naše kontaktne osebe, ki 

nam je pomagala pri sami organizaciji teh izletov in včasih šla tudi z nami. Prav tako nam je 

pomagala rezervirati hostle, če smo hoteli kak dan prespati kje drugje.  

Menim, da je Portugalska prava izbira za tiste, ki iščete nekaj eksotike, imate radi morje, plaže, 

vroča poletja, želite pa kljub vsemu ostati v Evropi. Je prav tako država, ki za naše razmere ni 

predraga. Sama hrana je cenejša kot pri nas, prav tako pa tudi pijača v lokalih (kava z mlekom stane 

1 evro, pivo v lokali pa 0,80 evra :)). Prav tako je tudi veliko stvari za videt: od naravnih parkov, 

peščenih plaž in ogromnih mest kot sta Porto in Lizbona. Letalo do Portugalske se da dobiti dokaj 

poceni (sama sem za vozovnico plačala 160 evrov), edina stvar, ki je malo dražja, a tudi ne prehudo 

draga, so cene javnih prevozov. Dokaj poceni možnost na Portugalskem je tudi izposoja avtomobila 

(da se ga dobiti že za 30evrov/dan), vendar pa te možnosti ne bi priporočala saj so portugalci zelo 

divji in nervozni vozniki :).  
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