
 

 

 

Program Erasmus+ w Collegium Da Vinci 

 

 

Imię i nazwisko, adres mailowy (podając dane, student wyraża zgodę na 

opublikowanie ich na stronie cdv.pl):  

Marcin Bortkiewicz,  kontakt@marcinbortkiewicz.pl 

 

Uczelnia przyjmująca: IPB Braganca 

 

1. O Uczelni 

Jako student informatyki uważam, że uczelnia jest odpowiednio przygotowana na 

nowoczesne standardy kształcenia zarówno pod kątem wyposażenia 

technologicznego jak i samego nauczania. Większość wykładów i ćwiczeń w moim 

programie było w języku angielskim a w przypadku grup tylko portugalskich, 

obecność na zajęciach była nieobowiązkowa. ESTiG - wydział na którym miałem 

wszystkie zajęcia, dysponuję biblioteką, która posiada mnóstwo miejsc do spokojnej 

nauki w ciszy. Przydatne i ciepłe miejsce, szczególnie w trakcie zimy. Obok jest 

również kawiarnia, gdzie można zjeść studenckie śniadanie oraz napić się taniej, 

dobrej kawy. 

 

Portugalczycy ogromną wagę przywiązują do celebrowania ważnych wydarzeń 

uczelni, jak przyjęcie nowych studentów (pot. chrzest), rozpoczęcie roku 

akademickiego. W tym temacie zachowam tajemnicę, ponieważ trzeba to zobaczyć  

na własne oczy.  

 

2. O mieście 

Bragança to malownicze miasto położone u podnóży gór w północnej części 

Portugalii. Historyczną architekturę można zauważyć przechadzając się po całym 

mieście jednak największą atrakcją jest zadbany zamek z XVII wieku w którym to 

lokalni mieszkańcy przesiadują w wolnych chwilach. Miasto w którym żyję tylko 30 

tysięcy ludzi naprawdę tętni życiem i mogę śmiało stwierdzić, że to właśnie studenci  



 

 

głównie zasilają przebojowość tego miejsca. Miasto w wielu aspektach utrzymuję się 

ze studentów co wpływa na to, że możemy odwiedzić mnóstwo barów, kawiarni, kilka 

naprawdę dobrych klubów, które otwierane są zazwyczaj po północy. Osobiście 

odwiedziłem klub Lagoa w którym dominuję muzyka typu latino i klub Mercado które 

właśnie skradło moje serce przez fantastyczny klimat i muzykę. To drugie miejsce 

polecam odwiedzać od 2 – 5 w nocy. Oprócz tego, w mieście organizowanych jest 

dużo eventów historycznych, kulturalnych jak i również studenckich.   

  

3. O komunikacji miejskiej, czym i jak się poruszać 

 

Ze względu na wielkość obszaru Bragancy, komunikacji miejskiej praktycznie niema 

za to wszędzie dojdziemy pieszo. 

 

4. Ceny podstawowych produktów, gdzie warto kupować 

Jeżeli jesteśmy spragnieni polskich napojów to w Pingo Doce kupimy Żubrówkę, 

którą podzielimy się z zagranicznymi kolegami :). 

Jeżeli chodzi o mięso, polecam kupować bezpośrednio u rzeźnika( np. w 

Continente), ponieważ w gotowych opakowaniu wychodzi dużo drożej. 

 

5. Zakwaterowanie, co warto ze sobą zabrać 

Jako student semestru zimowego najbardziej zabrakło mi termoforu, ponieważ noce 

zimą są tam naprawdę zimne. Polecam również zabrać śpiwór – czasami kołdra nie 

wystarczy. Przedłużacz – również rzecz niezbędna, w pokojach zazwyczaj jest mało 

gniazdek.   

 

 

6. Jak dojechać/dolecieć z Polski? 

Wszystkie informację na ten temat można wyczytać w google: Erasmus Braganca. 

Oraz przed wyjazdem, koordynator Erasmus IPB osobiście napiszę Wam instrukcję 

dojazdu. 

 

 

 



 

 

 

7. Moja ocena wyjazdu, cenne wskazówki 

W mojej opinii niema skali w a mógłbym ocenić wyjazd. Przeżyłem jedne z 

najpiękniejszych miesięcy w życiu, poznałem niesamowitych ludzi z którymi pewnie 

jeszcze gdzieś kiedyś się spotkam.  

Gwarantuję, że po przyjeździe każdy uczestnik będzie miał to samo zdanie. 

Jedynym minusem jest powrót oraz świadomość, że to ostatnie dni pobytu na 

wymianie. 

Moje rady: 

- przez pierwsze miesiące korzystaj jak najwięcej. Podróżuj, integruj się bo potem, 

będzie zimno i dużo nauki. 

- zbierz ludzi i polećcie na Madere ! Wyspa wiecznej wiosny, polecam szczególnie 

wypożyczenie auta i zwiedzenie całej wyspy 

- jeżeli chcesz często podróżować Ryanaierem np. wrócić do Polski na święta, zakup 

karte ESN. Oprócz niższej ceny na bilety jest tam mnóstwo innych zniżek dla 

studentów. Ja zaoszczędziłem koło 300 zł.  

 

 

 


