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a. Kültürel anlamda Lizbon çok sıkıntı çekmediğim bir şehir oldu. İnsanları sevecen ve 

sıcakkanlı bu nedenle herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Yalnız işlerini genellikler 

tam zamanında yapmıyorlar, bu konuda biraz rahatlar. Bunun dışında Lizbon diğer 

Avrupa ülkelerinin başkentlerine göre ucuz bir şehir ayrıca ulaşım bakımında da 

gelişmiş. Her türlü toplu taşıma aracıyla şehirde gezmek kolay, arasıra metro 

çalışanlarının eylem yapması dışında herhangi bir sıkıntı yok. Şehirde genel olarak 

insanlar İngilizce biliyor bu nedenle insanlarla anlaşmak zor olmuyor. Konaklama 

açısından, her ne kadar okul yurt ayarlamasa da, kalacak yer bulmak zor değil çünkü 

öğrenciler için birçok seçenek var. Örneğin, bir evin odasını kiralamak oldukça yaygın 

bir sistem ve güvenli. Evler genellikle eski ve kiralar çok ucız olmasa da birçok seçenek 

olduğu için kendinize göre bir yer bulabiliyorsunuz. Ayrıca evlerde ısıtma sistemi yok 

bu nedenle kışın evlerde ısınmak biraz sorun olabiliyor. Bunun dışında Lizbon erasmus 

programı için gerçekten güzel bir şehir. Birçok erasmus öğrencisi olduğu için çeşitli 

erasmus organizasyonları var ve bunlarla yapılabilecek birçok aktivite 

bulabiliyorsunuz, ayrıca şehri gezip tanımanıza da yardımcı oluyorlar. 



 

b. Akademik anlamda Lizbon Üniversitesi ciddi ve köklü bir okul. Derse kayıt olma 

sistemleri biraz bizim sistemimize benzese de sistemleri genel olarak bizden farklı. 

Örneğin, öğrenciler bölümlerine okula başladıktan sonra da karar verebiliyorlar. 

Üniversite üç sene ve öğrencilerin bölümlerde üç sene alacakları dersler belli değil, 

kendileri ilgi alanlarına göre ders seçebiliyorlar. Dersler genellikle Portekizce ancak 

İngilizce dersler de var. Bazı hocalar sınıflarında yabancı öğrenci olunca dersi İngilizce 

işleyebiliyor ve ders Portekizce olsa bile Erasmus öğrencilerine yardımcı oluyorlar. 

Bunun dışında ders İngilizce olsa bile hocalar öğrencilere sınavlarını Portekizce 

yazmalarına izin veriyor ayrıca dersler genellikle Portekizce olmasına rağmen 

öğrencilerin çoğu İngilizce biliyor. Ders işlenişi olarak bizim sistemimize benziyor. Sınav 

olarak bir ya da en fazla iki sınav yapıyorlar ancak bazı hocalar sunum ya da ek ödev 

isteyebiliyor ayrıca sınav kağıtlarını öğrenciler satın alıyor. Bunun dışında sınavlara 

genellikle istediğiniz materyali götürebiliyorsunuz. Not sistemi olarak 20 üzerinden 

değerlendiriliyor ve dersi geçmek için ortalamada en az 10 almak gerekiyor. Sınıflar çok 

kalabalık değil ve bireysel olarak talep ettiğinizde öğretmenler size ek ders veriyorlar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


