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Antes da Partida

1. Recolher informação atualizada sobre o processo de mobilidade

O ISCTE disponibiliza informação detalhada sobre este processo. Lê
com atenção os elementos disponíveis na sua página intitulada
“Mobilidade Passo a Passo”

Também podes ter interesse em ver mais informações aqui!

2. Escolher o destino/universidade para onde queres ir

No site do ISCTE estarão disponíveis as listas das universidades com
que o ISCTE tem parceria. Para além de outros fatores deves ter em
conta o leque de cadeiras disponíveis em cada universidade.

3. Fazer a candidatura

No ato de candidatura podes colocar até 5 opções de universidades. A
candidatura é feita inteiramente no Fênix, no separador “Candidaturas”.
Para submeter a candidatura tens de preencher os campos que te são
apresentados, bem como fazer upload do teu Curriculum Vitae e de
outros documentos que a universidade de destino exija,
nomeadamente certificados de língua estrangeira.
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https://www.iscte-iul.pt/conteudos/estudantes/mobilidade/1161/mobilidade-passo-passo
https://www.iscte-iul.pt/conteudos/estudantes/mobilidade/1039/candidaturas


 4. Após a colocação

Como é que a universidade de destino tem conhecimento da minha
colocação? Após a tua colocação, o ISCTE enviará os teus dados para
a universidade de destino. Depois, receberás um e-mail da mesma
com credenciais, que deverás utilizar para efetuar a tua inscrição, na
plataforma que te será indicada.

Como é que sei se tenho equivalências na universidade de destino?
As equivalências são da tua responsabilidade. Tens que procurar a
oferta curricular da universidade onde ficaste colocado e tentar
estabelecer uma correspondência com as cadeiras que terias no
ISCTE. Muitas vezes a melhor maneira de conseguires essa lista de
Unidades Curriculares (UCs) é contactares diretamente a
universidade de destino. Terás também de consultar que cadeiras
farias no ISCTE aqui.

Seguidamente, estabelece uma ligação das cadeiras do ISCTE
com as disponíveis na universidade de destino. Agora, é altura
de contactares o diretor de licenciatura, de modo a definires a
lista final de UCs, que será o teu plano de estudos na
universidade para onde vais. Deves reservar algum tempo para
este processo de modo a garantires que consegues escolher um
conjunto de cadeiras que te permitam ter equivalência a todas
as cadeiras que terias de fazer no ISCTE. Depois de acertares
essa lista de cadeiras é altura de preencheres o  learning
agreement.
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https://fenix.iscte-iul.pt/publico/degreeSite/showDegreeCurricularPlanBolonha.faces?degreeID=3234110373889&degreeCurricularPlanID=3135326140372&executionPeriodOID=3661674368204803&organizeBy=groups&showRules=false&hideCourses=false&contentContextPath_PATH=/cursos/le/plano-curricular&_request_checksum_=db04771b7de0d106fddb2f15e1293c58c6a68764
https://www.iscte-iul.pt/assets/files/2020/10/27/1603799529454_LearningAgreement_forStudies.docx


 Que documentos necessitarei antes de partir para a
universidade de destino?
Antes de partires para a universidade de destino, deverás
obrigatoriamente cumprir com os seguintes procedimentos:

1.    Enviar por e-mail para outgoing.iro@iscte-iul.pt, em formato
PDF:
Learning Agreement for Studies ou Credit Recognition Plan assinado pelo
director de licenciatura;
Declaração de Representante, devidamente assinada;
Declaração de Compromisso, devidamente assinada;
Comprovativo do IBAN, com indicação que o estudante é titular da conta;
Comprovativo de seguro de saúde válido no país de destino, por exemplo o
Cartão Europeu de Seguro de Doença;
Cópia da apólice do seguro de responsabilidade civil;
Comprovativo da reserva da viagem.

2.    Registares-te na aplicação “Registo Viajante”.
Logo que seja solicitado: Preencher o Teste 1 de avaliação da
competência linguística do estudante; Assinar o contrato, junto da
Unidade de Relações Internacionais (URI).

Quem trata da reserva das viagens e do alojamento?
A reserva das viagens e do alojamento é da responsabilidade do
estudante.

5. Outras questões
Como funciona o pagamento das bolsas ERASMUS+?

As bolsas ERASMUS+ destinam-se apenas a países da UE. Esta será
paga de uma só vez, a meio do período de mobilidade. No site do
ISCTE, na página “Mobilidade Passo a Passo”, encontras os valores
da bolsa, tendo em conta o país para onde vais.
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 Tenho que me inscrever no ISCTE, no ano em que vou realizar a
mobilidade?

Sim, no ano em que realizas a mobilidade deves obrigatoriamente
inscrever-te no ISCTE, exatamente como farias num ano “normal”.

Tenho que pagar propinas na universidade de destino?

Não. No entanto, o ISCTE continuará a cobrar propinas, pelo que
deverás continuar a pagar, dentro dos prazos previstos.

Durante a Partida
Depois de chegares à Entidade de Acolhimento deves:
Enviar um email para a URI (outgoing.iro@iscte-iul.pt) com os teus
contactos no país de acolhimento – morada e telefone;
Solicitar à Entidade de Acolhimento a 1a parte da Declaração de
Estadia devidamente preenchida e enviar para a URI.

Perto do final da estadia deves:
Solicitar à Entidade de Acolhimento a 2a parte da Declaração de
Estadia devidamente preenchida e entregar à URI até 15 dias após o
termo da mobilidade.

Chegada

Até 15 dias após o regresso:
Declaração de Estadia;
Learning Agreement;
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Realizar o Teste Final de avaliação de competência linguística OLS,
aplicável apenas aos participantes de uma mobilidade ao abrigo do
Programa Erasmus+.

Até 30 dias após o regresso:
o Relatório Final de Estudante Erasmus+;
o Report on Stay Abroad.

Para o reconhecimento académico, o processo de acreditação é
realizado com um coordenador Erasmus+ ou da Escola. Assim, é
necessário entregar os seguintes documentos: 
Cópia do Credit Recognition / Learning Agreement / Letter of
Acceptance  Erasmus + Traineeships;
Transcript of Records original;
CreditRecognition_AfterMobility.

Contactos
Email da URI: outgoing.iro@iscte-iul.pt
Telefone: +351 217 903 000
Horário Atendimento (marcação prévia): 10h – 12:30h e 14:30h -16h
Local de Atendimento: 1S07 a 1S15
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Destinos na Europa
Alemanha – Kiel

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Kiel University)
https://www.international.uni-kiel.de/en/course-catalogue/erasmus-incomings

 
Potenciais Equivalências

 
 
 
 

As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por parte
do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS

Pontos Positivos:
Boa localização;
Boas infraestruturas;
Relações com centros de investigação, bons professores;
Docentes e não docentes sempre dispostos a ajudar;
Horários flexíveis;
Muitas atividades para os estudantes, multiculturalidade

Pontos Negativos:
Falta de sítios para conviver;
O Programa é muito teórico e mais indicado para quem quer fazer investigação
no seu futuro;
Custo de vida superior ao português.
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Custo de Vida:
Renda de quarto (apartamento partilhado): 280€
Luz, Água, Gás, Internet, Aquecimento (2 pessoas): 180€
Comida, roupa, etc: 323€
Materiais de estudo, livros: 170€
Menu de almoço na cidade: 8€/10€
 Jantar fora: 30€

Holanda – Amsterdão
Vrije Universiteit Amsterdam

https://www.vu.nl/en/about-vu-amsterdam/mission-and-profile/erasmus/index.aspx

 
Potenciais Equivalências

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por
parte do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS
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Pontos Positivos:
Boa Localização;
Ótimas pessoas, muitas oportunidades depois dos estudos; o Disciplinas muito
interessantes e educativas;
Muitos locais para visitar;
Boa aprendizagem e bons professores.

Pontos Negativos:
Serviços académicos por vezes desorganizados;
Infraestruturas antigas;
Atividades apenas para estudantes que não são de Erasmus; o Comunicação
um pouco dificultada.

Custo de Vida:
Rendas: 490€-750€ (quarto em apartamento partilhado) – 800€-1.200 €
(apartamento não partilhado)
Refeições em casa: 170€/mês
Menu de almoço na cidade: 10€-12€
Almoço num restaurante barato: 15€
Jantar fora: 20-30 €
1 Bilhete (autocarro ou metro): 3.25€
Passe mensal dos transportes públicos: 86€

 
 

Belgica – Leuven
KU Leuven

https://feb.kuleuven.be/eng/international/coming-on-exchange/home
 

Informações Gerais
Atualmente a universidade KU Leuven tem três campus distintos naAntuérpia,
em Bruxelas e em Leuven e exige um pré-requisito de língua inglesa B2 para as
cadeiras de licenciatura, e um nível mínimo de C1 para as cadeiras de
mestrado. Nos campus da Antuérpia e Bruxelas são lecionadas as cadeiras na
área de Gestão que têm uma abordagem mais prática com um foco menor nas
aptidões quantitativas e um maior foco nas aptidões de gestão. 
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Por outro lado, o campus de Leuven tem cadeiras mais focadas em Economia e
Finanças que, devido a serem mais analíticas, é aconselhado aos estudantes
que tenham boas bases de matemática e estatística de modo a sentirem-se
confortáveis com os exemplos e aplicações. É possível que um aluno de
licenciatura com o mínimo de 120 créditos completos (o equivalente a 2 anos)
possa escolher fazer a quantidade de cadeiras de mestrado apresentadas na
lista que desejar, se cumprir os pré-requisitos das mesmas, descritos no site.
Ao mesmo tempo, a faculdade possibilita a escolha de duas cadeiras fora da
área de Economia e que pertençam a outra faculdade, como por exemplo,
fazer cadeiras de engenharia, direito, entre outras.

Potenciais Equivalências

As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por parte
do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS
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Custo de Vida:
Alojamento: 450 -700€ (contas incluídas e perto da universidade) 
Supermercado: cerca de 50€/semana
Passe de estudante: 20€
Café: 3,54€/café
Cerveja: 3,88€/cerveja o Refeições: 8€ - 16€
Cinema: 10,50€

 
 

Bulgaria – Sofia
St. Kliment Ohridski Sofia University
https://erasmus.uni-sofia.bg/site/income/

 
 Potenciais Equivalências

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por parte
do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS
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Estadia
Os alunos que ficaram nas residências, recomendam-nas, apesar de ao início
ser um pouco assustador, uma vez que não tem nada a ver com o que estão
habituados, no entanto, com o tempo acabaram por se habituar e o ambiente
é incrível. As residências ficam num bairro essencialmente de estudantes e,
portanto, não faltam lojas, bares, discotecas, supermercados, etc. Esta
experiência multicultural é algo que estes gostaram muito.

Cidade
As pessoas são simpáticas e apesar de existir uma cultura e uma língua um
pouco diferente, os locais faziam quase sempre um esforço para ajudarem em
tudo o que era preciso. O facto de ser um país bastante central permitiu viajar
por outros países e o custo de vida mais baixo também possibilitou a ter
experiências que de outra maneira não conseguiriam. Há bastantes locais
para visitar e a capital do país tem vindo a crescer nos últimos anos e já há
imensa gente que fala inglês. Outro ponto importante é a moeda búlgara, que
vale menos que o euro, o que permite que a estadia aqui seja mais barata do
que em Lisboa.

Faculdade
Professores e colegas amigáveis e dispostos a ajudar. Ao nível de flexibilidade
os professores são bastante compreensivos e optam muito mais por uma
vertente prática com a realização de pequenos trabalhos ao longo do
semestre. Foi relativamente fácil arranjar equivalências para quase todas as
cadeiras. O processo de aprendizagem foi mais intuitivo devido à parte mais
prática.

Custo de Vida:
1 Bilhete (autocarro ou metro): 1,25€
Passe de viagens de autocarro e metro: 25€
Renda: 250€-300€ (quarto em apartamento partilhado) – 400€-550€
(apartamento não partilhado)
Menu de almoço na cidade: 5€-7€ o Almoço num restaurante barato: 8 € 
 Jantar fora: 10€-15€
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Croacia – Zagreb
University of Zagreb

http://www.unizg.hr/homepage/international-exchange/exchange-students/
 

Potenciais Equivalências:
https://www.efzg.unizg.hr/study-programmes-and-enrolment/study-programmes-38329/english-

taught-study-programmes/undergraduate-study-programmes/bachelor-degree-in-
economics/programme-structure-35543/35543

 

Alojamento da universidade
Existem 3 residências universitárias:
“Dr. Ante Starčević”: 500 HRK (66€/mês)
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/english/Student_services/Ante_Starcevic_student_residence_20
17.pdf

“Cvjetno naselje”: 675 HRK (89€/mês)
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/english/Student_services/Cvjetno_naselje_student_residence_20
17.pdf

Stjepan Radić”: 800 HRK (106€/mês)
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/english/Student_services/stjepan_radic_student_residence_201
7.pdf

 Número de camas limitado;
As vagas são atribuídas através do princípio “primeiro a chegar primeiro
a ser servido”;

Alojamento privado
HomeinZagreb: Website / Instagram 
grabAhome
Vertigo nekretnine
Zagreb West
Rent In Zagreb
Centar nekretnina
Erasmusu 
Rentalica
Airbnb
Njuskalo.hr
trawerk
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Custos de Vida
http://www.unizg.hr/homepage/international-exchange/exchange-students/living-studying-in-zagreb/

Comida – 1000HRK/mês (aproximadamente 132,35€)
Quarto alugado e despesas – 1500HRK/mês (aproximadamente 198,52€)
Transportes – 100HRK/mês (aproximadamente 13,23€) 
Livros – 400HRK/mês (aproximadamente 52,94€)
Outros – 800HRK/mês (aproximadamente 105,88€)
TOTAL = 3800HRK/mês (aproximadamente 500€)

 

 

 

Eslovaquia – Bratislava
Comenius University in Bratislava

https://uniba.sk/en/international-relations/incoming-students/erasmus/
 

 Potenciais Equivalências:
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As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por parte
do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS

Alojamento da Universidade (residência):
Quartos duplos reconstruídos: 73,50€ mês/pessoa
Quartos duplos que não foram reconstruídos: 58,47€ mês/pessoa o Quartos
triplos reconstruídos: 68,25€ mês/pessoa
Quartos triplos que não foram reconstruídos: 53,22€ mês/pessoa

Fora da Universidade:
www.hotels-in-bratislava.com
http://bit.ly/2rqlhWl (20% de desconto com o código ESNCU)

Custo de Vida:
Alojamento: 250€ – 300€ 
Refeições: 150€
Livros: 30€
Transportes: 20€

Eslovénia – Ljubljana
University of Ljubljana
https://www.uni-lj.si/international_cooperation_and_exchange/incoming_students/

Informações gerais:
Todos osalunos da Universidade de Ljubljana têm direito a refeições
subsidiadas  desde que se inscrevam atempadamente no site da faculdade.
Os estudantes podem usar este subsídio em restaurantes e pubs à volta da
universidade, na cidade de Ljubljana.
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Potenciais Equivalências 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por parte
do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS

Dormitório/Casa
Alojamento: 150€ - 450€

A universidade envia algumas opções de acomodação particular
para os tutores, que estão a ajudar os alunos de Erasmus a
encontrar acomodação durante a sua estadia em Ljubljana. Os
tutores são estudantes locais que ajudam os estudantes de
intercâmbio na busca por acomodação, providenciam toda a
documentação necessária na chegada a Ljubljana e apresentam a
Eslovénia assim como a vida estudantil eslovena.
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Escritório Internacional da UL – Student Organization, fornecerá
aos alunos uma lista de opções disponíveis em relação a
acomodação particular. Todos os quartos / apartamentos
disponíveis estão localizados na zona de transporte público de
Ljubljana. O mercado imobiliário em Ljubljana é muito sazonal,
portanto, recomendamos que os estudantes de intercâmbio
reservem alguma acomodação temporária para a primeira semana
da sua estadia, enquanto procuram por acomodação particular.

Custo de Vida:
Supermercado: cerca de 30€/semana
Transportes: 20€ com um passe de estudante 
Café: 1,20€/café
Cerveja: 2,50€
Refeições: 7€ - 11€
Cinema: 7,50€

 

Espanha – Barcelona
Universitat Ramon Llull

https://www.blanquerna.edu/en/fcc/international-affairs/incoming-students
 

Potenciais Equivalências
 
 
 
 
 
 
 
 

As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por parte
do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS
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Pontos Positivos:
Boas infraestruturas;
Ótimas pessoas, muitas oportunidades depois dos estudos;
Bons professores e boa experiência de aprendizagem;
Disciplinas muito interessantes e educativas (vertente mais prática);
Muitos locais para visitar;
Custa menos arrendar um apartamento do que viver nas residências da
universidade.

Pontos Negativos:
Serviços académicos por vezes desorganizados e dificuldade em obter ajuda
por parte dos serviços académicos de Erasmus da universidade.

Custo de Vida:
Rendas: 350€-500€ (quarto em apartamento partilhado) 700€-1.200 €
(apartamento não partilhado)
Alimentos em geral, comer em casa: 200€ mensalmente o Menu de almoço na
cidade: €12-€20
Almoço num restaurante barato: 7€-12 €
Almoço na cantina da escola: €6-€7
Jantar fora: 20€-30 €
1 Bilhete (autocarro ou metro): 2.15€
10-viagens de autocarro e metro com cartão de viagens: 10.20€

 

Estónia – Tallin
Tallin University of Technology/ Taltech

https://taltech.ee/en/incoming-students
 

Potenciais Equivalências
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As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por parte
do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS

Pontos Positivos 
Boas infraestruturas;
Boa qualidade de aprendizagem;
Boa localização;
 
Pontos Negativos:
Processos burocráticos muito demorados e complicados; o Alimentação cara
dentro do campus da Universidade;
Professores pouco profissionais;
Poucas atividades para os alunos;
Métodos de aprendizagem pouco eficientes. 

Custo de Vida:
Rendas: 250€-450€ (apartamento)
Alimentos em geral, comer em casa: 300€ mensalmente
Refeições na escola, em cafés e cantinas: 2€-5€
Menu de almoço na cidade: 8€-10€
Almoço num restaurante barato: 4€-7€
 Jantar fora: 15€-20€
Transportes públicos grátis para todos os estudantes da EU
Transporte do aeroporto para a universidade: 10€-15€ de autocarro o Bilhete
de teatro: 15€-30€
Bilhete de um concerto: 10€-70€
Bilhete de cinema: 7€-12€
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França – Paris/Lille
IESEG

https://www.ieseg.fr/international/study-ieseg-in-exchange/
 

Potenciais Equivalências
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por parte
do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS
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Custos de Vida:
Alojamento: 500€-600€
Restaurantes de fast food mais caros comparativamente a Portugal
 Alimentação ligeiramente mais cara, mas sem grande diferença

Testemunho sobre a experiência
Uma semana antes de começarem as aulas houve várias atividades de
integração (peddy-papers; atividades semelhantes ao IUL Welcome; praxes, ...)
Tem um clube para ajudar os estudantes internacionais (organizam eventos
durante todo o semestre)
Gostou bastante das pessoas que conheceu e ficou muito à vontade o
Aproveitava os fins-de-semana para viajar e visitar outras cidades

 

Grécia – Região de Thessaly
University of Thessaly

http://erasmus.uth.gr/index.php/en/
 

Potenciais Equivalências
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por parte
do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS
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Alojamento
"ERASMUS UTH" - grupo no Facebook

 Faculdades em Volos:
Alojamento não pode ser reservado;
O departamento de relações internacionais consegue ajudar os estudantes a
encontrar alojamento, depois da sua chegada; 
 Um estúdio para uma pessoa custa normalmente 250€.

Faculdades em Larissa:
Existe alojamento no campus;
Há 5 quartos com capacidade para três pessoas, cada um, para rapazes
e 4 quartos com capacidade para três pessoas, cada um, para raparigas; 
Se todas as camas estiverem ocupadas a renda é 40€/mês;
Se apenas duas camas estiverem ocupadas a renda é 60€/mês;
Se apenas uma cama for utilizada a renda é 80€/mês.

A faculdade em Karditsa tem também alojamento no campus (1
quarto com duas camas para rapazes e 1 quarto com duas camas
para raparigas).

Custo de Vida
O custo médio de vida para um estudante Erasmus varia entre 400€ e 700€
por mês.

Testemunho sobre a experiência
Alojamento muito fácil de arranjar. Há um senhor chamado Dimitrios que tem
2 edifícios com vários apartamentos para alugar a estudantes de ERASMUS
(220€ já com despesas incluídas). É fácil encontrar em grupos no Facebook.
Basta escrever “Erasmus accommodation Thessaloniki”.
Integração foi bastante fácil. A ESN de lá organiza uma semana de receção
para os alunos de Erasmus com atividades todos os dias, para explorar a
cidade, noites de jogos, etc. É fácil encontrar logo outros portugueses. Há uma
viagem logo no início bastante interessante a uma das ilhas que eles têm.
Depois dessas primeiras semanas também vão existindo muitas atividades e
festas ao longo do semestre.
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Custo de vida
 autocarro do aeroporto para o centro da cidade são 2€, depois disso não é
necessário, todas as pessoas usam os autocarros sem pagar (não há metro).
Aconselho a ficarem a viver perto da universidade porque o pequeno-almoço,
almoço e jantar na cantina são de graça. Só é preciso apresentar o cartão de
aluno ou de Erasmus à entrada. Kebab ou grelhados típicos ficam a menos de
3/4€. Os preços no supermercado são mais ou menos como cá. Umas coisas
mais caras, outras mais baratas. (Masoutis é o Pingo Doce de lá). Muito muito
perto da cantina há também o ginásio e custa 20€ ou 30€ pelo semestre todo.

“Desorganização gigante na faculdade. No meu ano e no ano anterior
demoraram imenso tempo a falar connosco e a dizer como iam funcionar as
coisas. Eu cheguei à Grécia no final de setembro e só soube no final de
outubro que cadeiras ia ter. Passei um mês sem respostas da coordenadora
de Erasmus de lá, sem saber se iam abrir as cadeiras que eu precisava ou
não... tudo um problema. A pressão é muita porque estamos ali sem saber se
vamos ter equivalência a tudo e ponderamos mesmo voltar para Portugal
para não perder um semestre. As turmas de Erasmus são à parte e só quando
chegamos à Grécia é que falamos com a coordenadora e ela vê se há pessoas
suficientes para abrir as cadeiras ou não. No meu caso abriram quase todas,
mas tive de trocar 2. Mas desde o início que expliquei à coordenadora do meu
curso no ISCTE o que se estava a passar e, quando eu precisei de trocar
cadeiras, ela foi muito fixe e ajudou me sempre.
Para concluir, Thessaloniki não é uma cidade bonita, não se aprende quase
nada porque não são nada exigentes na faculdade, mas fazer Erasmus lá é
incrível porque o ambiente é espetacular, há muitas atividades incríveis e é
possível tirar boas notas muito facilmente. Amei mesmo.”

 

Hungria - Budapeste
Budapest Business School

https://uni-bge.hu/en/erasmus

 

 

Página 24 



 
 
 

Potenciais Equivalências
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por parte
do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS

Alojamento:
A universidade não tem alojamento nem cantina;
Procurar alojamento através de grupos de Facebook; 
320€-350€ por quarto.

Custos de Vida:
Os preços dos alimentos são parecidos a Portugal; 
Passe mensal: 10€ para estudantes.

Testemunho sobre a experiência
“Eu gostei muito, mesmo tendo lá estado pouco tempo devido ao COVID! As
pessoas não são as mais afáveis e a diferença linguística pode ser um
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problema, húngaro é muito difícil e apenas a população mais jovem fala
inglês. No entanto, há uma comunidade muito grande de estudantes
internacionais e muitas associações de estudantes internacionais que
promovem eventos e ajudam os estudantes a arranjarem casa. A faculdade
também tem um grupo de estudantes que apoiam os alunos em Erasmus e
também organizam eventos. Acho que é uma cidade ótima para fazer
Erasmus, está muito no centro da Europa e é muito virada para o estudante
internacional.”

 
 

Itália – Roma
LUISS Business School

https://www.luiss.edu/international-programs/incoming-students
 
 

Informações gerais
A faculdade oferece aos alunos de Erasmus cursos de italiano
gratuitos
tanto no primeiro como no segundo semestre, sendo que estes têm
uma carga
horária de três horas semanais. Os estudantes que completarem
este curso
com sucesso recebem um certificado e 3 ECTS.

Dormitórios/Casa
400€ - 700€ por um apartamento partilhado sem as contas incluídas. Os
bairros mais procurados são Coppedè, Monti, Parioli, Prato e Rioni Testaccio e  
Trastevere. A faculdade disponibiliza-se para ajudar os estudantes a encontrar
casa ao propor duas opções: as residências da faculdade ou apartamentos
privados. Podem ser encontradas informações mais detalhadas no site
indicado no início do documento.

Custo de Vida:
Supermercado: cerca de 50€ por semana em bens de supermercado
Transportes: 21€ para o passe Abbonamento Mensil Studenti que dura
um mês, ou 1.5€ por um bilhete de ida que dura 90 minutos.
 Café: 1,00€ - 1,50€/café
Cerveja: 3,00€ - 5,00€/cerveja
Refeições: 6€ - 15€
Cinema: 9,00€

 



 
 

Potenciais Equivalências
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por parte
do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS

 

Lituânia – Vilnus
Vilnius University

https://www.vu.lt/en/studies/exchange-students

 
Potenciais Equivalências

 

 

 

 

 
As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por parte

do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS
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Estadia
No período de quarentena de 14 dias todas as despesas foram suportadas
pela universidade. A opção mais usual é o arrendamento de um apartamento,
que normalmente é mais barato comparativamente com o centro de Lisboa.
Sendo uma cidade pequena, os preços não variam muito, mas quanto mais
perto do centro estiver, mais caro vai ser.

Cidade
Esta pequena cidade tem custos de transportes muitos mais acessíveis do que
em Portugal, no entanto, não existe metro, sendo o autocarro o meio de
transporte mais comum. Apesar de ser uma cidade acolhedora e simpática,
existem alguns problemas de comunicação, visto que muitas pessoas não
compreendem inglês, no entanto existia possibilidade de recorrer a um
tradutor.

Faculdade
Professores e colegas sempre disponíveis para ajudar. Disciplinas acessíveis e
com possibilidade de obter boas notas.

Custo de Vida:
Rendas: 350€-500€ (quarto em apartamento partilhado) – 700€-1.200€
(apartamento não partilhado)
Alimentos em geral, comer em casa: 220€ mensalmente o Menu de almoço na
cidade: 10€
Jantar fora: 15-18 €
1 bilhete autocarro: 1,5€
Passe de autocarro: 28 €

 
 

Polónia – Gdansk
 

Escola Superior de Negócios em Gdansk
https://www.wsb.pl/gdansk/strefa-studenta/miedzynarodowe-mozliwosci/erasmus
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Potenciais Equivalências
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por parte
do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS

Estadia 
Apesar de existirem residências para estudantes, a opção mais usual é
arrendar um apartamento.

Cidade
Esta cidade oferece muitos lugares históricos para visitar, museus e outros
locais importantes. Muitos locais para encontrar nos períodos noturnos. É
uma cidade central que permite viagens baratas de avião para outros países
da europa. Os meios de transporte, como o comboio, são bastante baratos e
com trabalhadores dispostos a ajudar.
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Faculdade
Professores e colegas sempre disponíveis para ajudar e acolher pessoas
vindas de fora. Apesar das diferenças na língua, muitos entendem inglês o
que acaba por facilitar a comunicação. Disciplinas acessíveis e com
possibilidade de obter boas notas. Aulas sempre mais direcionadas para uma
vertente mais prática

Custo de Vida:
Rendas: 200€-300€ (quarto em apartamento partilhado) – 450€-550 €
(apartamento não partilhado)
Alimentos em geral, comer em casa: 200€ mensalmente o Menu de almoço na
cidade: 6€-8€
Almoço num restaurante barato: 8€
Jantar fora: 15€
1 Bilhete (autocarro ou metro): 1€
Passe de viagens de autocarro e metro: 23€

 

Polónia – Varsóvia
Warsaw School of Economics (SGH)

https://ssl-
administracja.sgh.waw.pl/en/cpm/international_exchange/incoming_students/exchange/Pages/defaul

t.aspx
 

Potenciais Equivalências (todas as cadeiras valem 3 ECTS)
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As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por parte
do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS

Testemunho – Maria Francisca Matos
“Sempre desejei poder fazer Erasmus e apesar da pandemia, não quis perder
esta oportunidade e decidi arriscar e ir. Valeu totalmente a pena! Adorei
completamente o meu semestre em Varsóvia, superou totalmente as minhas
expectativas. Foram 5 meses incríveis e que dava tudo para voltar a repetir!
A cidade de Varsóvia é bastante grande, com imensas coisas para ver e para
fazer. Tem uma parte bastante moderna, o Centrum, cheia de arranha-céus e
edifícios envidraçados, que contrastam com a parte antiga, que apesar de ter
sido completamente destruída durante a 2a Guerra Mundial e depois
reconstruída, ainda preserva toda a sua beleza. Além disso, por toda a cidade
encontram-se grandes jardins e parques, perfeitos para ir dar uma caminhada,
fugir à azáfama da cidade e estar em contacto com a natureza. Aconselho
vivamente o parque Łazienki. O frio também não é um grande problema,
apesar das temperaturas negativas, que podem chegar aos -20oC, não há nada
que um bom casaco, umas luvas e umas botas não resolvam, para além de que
todos os edifícios e meios de transporte são aquecidos. Os polacos, apesar de
terem uma cara mais sisuda, são bastante simpáticos e prestáveis e no final de
vos ajudarem ainda são capazes de esboçar um grande sorriso! Uma grande
parte deles não fala inglês, mas se tiverem o tradutor no vosso telemóvel,
conseguem também facilmente se desensacar.
A universidade é uma das melhores de Economia da Polónia. A escola tem uma
grande oferta de unidades curriculares em inglês, pelo que consegui
equivalência a todas as cadeiras do ISCTE. Infelizmente, devido à pandemia, as
minhas aulas foram online, pelo que não pude experienciar uma aula dentro
dos edifícios da universidade. Ainda assim, gostei imenso das minhas aulas e
dos Professores, cujo inglês era irrepreensível. Em comparação com o ISCTE, a
parte prática, como os trabalhos, relatórios e apresentações, é muito mais
valorizada na avaliação. Eu tive inclusive algumas cadeiras cuja avaliação era
somente a apresentação de um trabalho. Apesar de também ser uma
universidade exigente, a carga de trabalho ao longo do semestre é bastante
mais leve que a do ISCTE.”

 
 

 



 
 

Dormitórios/Casa:
Apartamento partilhado: 200€ - 300€ por mês, com todas as despesas
incluídas
Residência Universitária: 100€ por mês, com todas as despesas incluídas

“Eu fiquei num apartamento, que partilhava com outras duas raparigas. Um
quarto num apartamento partilhado custa em média entre os 200€ e os 300€
por mês, já com todas as despesas incluídas. A minha ideia inicial era ficar na
residência da universidade, mas, devido à pandemia, os alunos de
intercâmbio não tiveram acesso à residência. As residências das universidades
custam em média cerca 100€ por mês, também já com todas as despesas
incluídas. Se tiveram oportunidade de ficar numa residência, aconselho
totalmente, acho que ainda torna a experiência melhor.”

Custo de Vida:
Passe mensal - 12€
Passe trimestral - 10€
Supermercado: Preços semelhantes aos portugueses, exceto o peixe e
algumas frutas que são mais caros
7€ - 8€ por comida tradicional polaca

Moeda: Złoty - 1 PLN é sensivelmente equivalente a 0,22€

“A cidade tem um ótimo sistema de transportes, bastante pontual, que inclui
metro, comboio e autocarros. O preço do passe mensal com desconto de
estudante ronda os 12€. Se comprarem o passe trimestral, o preço por mês
baixa para cerca de 10€. Além disso, a partir de Varsóvia é muito fácil de viajar
para as restantes cidades da Polónia, principalmente de comboio. É possível
fazer cerca de 300km de comboio por 5€ num comboio dos mais rápidos.
Também é bastante fácil viajar para outros países, principalmente de comboio
e autocarro, e os preços são também eles acessíveis. A Polónia faz fronteira
com 7 países, sendo por isso um país bastante central!
O custo de vida em Varsóvia é relativamente semelhante, ou até mais barato,
que o de Portugal. De início é um bocado difícil fazer a conversão de um preço
de cabeça, mas com o tempo habituamos-mos e já não precisamos de ir
constantemente ao Google ver se uma coisa é cara ou barata. A nível de
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supermercado, diria que o preço é ela por ela, os bens essenciais custam mais
ou menos o mesmo, o peixe e algumas frutas é que são mais caros, mas
depois são compensados por outros produtos que são mais baratos. Quanto
aos restaurantes, conseguem comer num sítio central, comida tradicional
polaca, por cerca de 7€/8€. Aconselho a experimentarem os típicos Pierogi
que são uma espécie de dumplings de massa, mas recheados com carne,
batata, couves, etc. As entradas em monumentos e eventos são todas
relativamente baratas.
Devido à pandemia, não houve grandes festas e eventos e não pude
experienciar a vida académica do país plenamente. Ainda assim, deu para
conhecer pessoas dos 4 cantos do mundo, desde Espanha, Cuba, Itália,
Alemanha ou Taiwan. Contudo, acredito que a cidade quando poder voltar ao
seu funcionamento normal, todas essas festas e eventos vão voltar, até
porque Varsóvia é conhecida pelo seu ambiente académico e festeiro.
Aconselho mesmo a escolherem a Polónia como destino de Erasmus. É um
país incrível, com imensas coisas para explorar e ver. Além disso, Varsóvia é o
destino escolhido por diversos estudantes de intercâmbio de todas as
nacionalidades, pelo que a multiculturalidade na cidade é imensa. Tenho a
certeza de que não se vão arrepender e que a terão uma experiência incrível!”

 
 

Reino Unido – Bangor
 

Bangor University
https://www.bangor.ac.uk/international/exchanges

 
 

Informações Gerais
 Usualmente não é necessário um certificado de língua inglesa para
o estudante
da União Europeia se candidatar à faculdade, contudo, é necessário
verificar
quais os requisitos atuais da faculdade em questão.
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Potenciais Equivalências
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por parte
do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS

Dormitórios/Casa
470€ - 650€ – A faculdade garante alojamento no campus para os alunos de
Erasmus desde que estes se candidatem dentro dos prazos. Aos mesmos
fornece também alguns sites onde os alunos podem procurar os seus
alojamentos.

Custo de Vida
Supermercado: cerca de 60€ por semana em bens de supermercado
Transportes: 41,00€ com um passe mensal
Café: 1,50€ por café
Cerveja: 2,34€ por cerveja
Refeições: 15€ - 20€ o Cinema: 7€

 

República Checa – Praga
Czech University of Life Sciences Prague

https://www.czu.cz/en/r-9190-international-relations/r-16929-erasmus-academic-year-2021-2022
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Potenciais Equivalências

As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por parte
do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS

Alojamento
https://west.czu.cz/en/r-16697-basic-information/dormitory-west.html

Existe um dormitório localizado a aproximadamente 35 minutos do
campus. (Morada: former hotel Fortuna West, Mrkvičkova 1091/2,
163 00 Praha 6, Czech Republic)
149 quartos disponíveis (272 camas)
Preço começa nos 6090 CZK (aproximadamente 230€)
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Testemunho sobre a experiência:
Localização muito boa para visitar vários países (4 horas de várias cidades)
Cidade espetacular. Tem vários lugares muito interessantes para dar uma
volta, para estares tranquilo
Vida noturna bastante boa
Faculdade fácil, no que diz respeito a tirar boas notas

 
 

República Checa – Praga
University of Economics and Business

 
https://exchange.vse.cz/

 

Potenciais Equivalências
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por parte
do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS
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Alojamento
https://exchange.vse.cz/living-in-prague/on-campus/housing/#Student_dormitory_-_basic_facts

A universidade tem dois blocos de dormitórios diferentes localizados a 15
minutos da universidade e a 25 minutos do centro da cidade;
Os preços variam entre 116 CZK (≈ 4,43€) e 444 CZK (≈ 16,96€), por noite,
dependendo do tipo de quarto;
A renda tem que ser paga de uma só vez, no início da primeira semana de
aulas. Os preços variam entre 116 CZK (≈ 4,43€) e 444 CZK (≈ 16,96€), por
noite, dependendo do tipo de quarto.

Custo de Vida:
Alojamento fora do campus cerca de 300€
Alimentação, na maior parte das coisas é mais barata o Peixe é caro
Regra geral é mais barato do que em Portugal

Testemunho sobre a experiência
Cidade muito fixe
 Conseguimos estar a cerca de 4 horas de várias cidades
Ao nível de notas, consegue-se tirar boas notas com alguma facilidade

 

Suécia – Linkoping
Linköping University

https://liu.se/en/education/exchange-studies
 
 

Informações gerais 
A faculdade fornece cursos de aprendizagem da língua sueca que
se dividem
em cursos de tempo inteiro e de tempo parcial. Dentro destas duas
opções os
cursos dividem-se entre os níveis A1, A2, B1:1 e B1:2. As cadeiras
são
classificadas com as seguintes notas: A, B, C, D e F.
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Potenciais Equivalências
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por parte
do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS

Dormitórios/Casa
Alojamento: 500€ - 920€

Esta faculdade utiliza um “queu system”, ou seja, um sistema de filas para o
arrendamento de apartamentos. Aconselha-se que os estudantes se registem
o mais rápido possível neste sistema, pois não existem muitos locais para
arrendar apartamentos e acontece usualmente o caso de vários estudantes
não terem um sítio para ficar na sua chegada à cidade.
Quando um quarto ou apartamento de estudante fica disponível, o aluno
inscreve-se no site em que vê o anúncio, e o candidato que se inscreve com a
maior quantidade de pontos receberá uma oferta. A faculdade aconselha os
alunos a procurarem ativamente uma casa ou um quarto, pois Linköping é
uma cidade pequena, e por vezes a procura é maior do que a oferta.
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Custo de Vida:
Supermercado: cerca de 100€ por semana em bens de supermercado
Transportes: 62,38€ com um passe de estudante
Café: 1,50€ por café
Cerveja: 6,50€ por cerveja
Refeições: 9€ - 15€ o Cinema: 15€

 
 

Suíça – Zurique
Zurich University of Applied Sciences (ZHAW)

 
https://www.zhaw.ch/en/sml/study/international/

https://www.zhaw.ch/storage/sml/studierendenaustausch/international-relations-at-a-glance-zhaw-
sml.pdf

 

Potenciais Equivalências
 

https://www.zhaw.ch/storage/sml/studierendenaustausch/ZHAW_SML_Bachelor_Modules_in_English.
pdf
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As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por parte
do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS

Alojamento
Os estudantes recebem apoio na procura por alojamento por parte do
gabinete internacional.

Residências Universitárias:
WOKO (http://www.woko.ch/en/static/page)
Livit AG (https://www.studentenwohnen.ch/en/)

 Quartos entre 12 e 17 m2 – custam entre 580 (716,23€) por mês.
CHF (525,84€) e 790 CHF

Outras opções:
www.wgzimmer.ch 
www.homegate.ch 
www.students.ch 
www.ums.ch

 
Custo de Vida
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Fora da Europa
 

Argentina – Buenos Aires
Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

https://www.uade.edu.ar/docsdownload/dic/handbook-in-english.pdf

 
Pontos Positivos:
Boas acessibilidades; 
Boa localização;
Ensino de qualidade; 
Boas infraestruturas.

Pontos Negativos:
Poucas atividades para os alunos;
Pouca diversidade entre estudantes; 
Local com alguma sinistralidade;
Avaliação um pouco confusa.

Custo de Vida:
Rendas: 159€-245€ (apartamento partilhado)
Alimentos em geral, comer em casa: 175€ mensalmente 
Menu de almoço na cidade: 5€-8€
Almoço num restaurante barato: 6€-9€
 Jantar fora: 14€-18€
Cartão de viagens de transportes públicos mensal: 15€
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Brasil – Várias localizações
Pontifícia Universidade Católica

 
Potenciais Equivalências

 
 
 
 
 
 

As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por parte
do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS

Pontos Positivos:
Boas infraestruturas;
Bons professores;
Excelente campus universitário;
Muitas atividades para os estudantes, multiculturalidade.

Pontos Negativos:
Sinistralidade;
Fraca comunicação com os serviços académicos; 
Processos burocráticos confusos;
Dificuldade em arranjar alojamento.

Custo de Vida:
Rendas: 250€-350€ (quarto em apartamento partilhado) – 400€-550 (apartamento não
partilhado)
Alimentos em geral, refeições em casa: 180€ mensalmente 
Menu de almoço na cidade: 4€-7€
Almoço num restaurante barato: 7€
Jantar fora: 10€-20€
1 Bilhete (autocarro ou metro): 1.25€
Passe mensal dos transportes públicos: 34€
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Coreia do Sul - Seoul
Chun-Ang University

https://neweng.cau.ac.kr/cms/FR_CON/index.do?MENU_ID=520

 
Informações Gerais
É necessário que os estudantes tenham um nível mínimo B2 na língua inglesa.

Dormitórios/Casa
o 300€ - 500€ em residências universitárias partilhadas com outros
estudantes. Os estudantes têm de pagar o acesso à internet mensalmente,
tendo este um custo de cerca de 20€.

Custo de Vida:
Supermercado: cerca de 100€ por semana em bens de supermercado
Transportes: 50€ - 100€, as pessoas entre os 13 e os 25 anos recebem um
desconto de 20%
Café: 2,50€/café
Cerveja: 4,00€/ cerveja 
Refeições: 20€ - 30€
Cinema: 15,50€

 
Potenciais Equivalências (cadeiras nesta faculdade valem 3

ECTS)
 
 
 
 
 
 
 
 

As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por parte
do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS
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Indonésia – Yogyakarta
Gadjah Mada University

https://ugm.ac.id/en

Potenciais Equivalências 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As correspondências apresentadas acima carecem de confirmação por parte
do Professor responsável pelas aprovações de ERASMUS

Testemunho – Tomás Coimbra
“Eu fiz o meu exchange semester na universidade Gadjah Mada em Yogyakarta,
Indonésia. Esta cidade fica na ilha de Java e é uma das cidades mais baratas da
Indonésia. Além disso, a cidade não é muito grande (para os critérios da
Indonésia) o que acaba por ser bom porque não há muita poluição e o
trânsito não é muito mau. Yogyakarta é também uma cidade estudantil pois
além da universidade Gadjah Mada existem mais uma data de outras
universidades e é comum estudantes de todo o país estudarem ali.
O campus da universidade era muito grande e o edifício onde tive aulas era
ok, apesar de a universidade ser talvez o edifício mais moderno da cidade. O
nível académico era mais baixo do que no ISCTE e é bastante fácil tirar notas
altas. Muitos dos professores falavam um inglês rudimentar e não eram muito
bons, no entanto também havia excelentes professores. Uma grande
vantagem desta universidade é que é possível ter aulas apenas 2-3 dias por
semana, ou seja, com um fim de semana de 5 dias há muito tempo para viajar.
Como passava apenas o tempo essencial na universidade, acho que o
"ambiente" da faculdade não é um critério assim tão importante para quem
quer ir para Yogyakarta
Em relação à integração, é bastante fácil conhecer os estudantes
internacionais que também estão localizados na cidade e, durante o tempo
em que tive na cidade, havia um grupo de Whatsapp no qual todos os
estudantes internacionais estavam e onde semanalmente eram promovidas
festas nas casas dos vários estudantes.”

 

 



 
 
 
 

Dormitórios/Casa
150€ - 250€, quarto numa casa com piscina, limpeza frequente, porteiro, entre
outras comodidades que dificilmente se conseguem arranjar na Europa.

Custo de Vida:
Comida: é possível comer em Yogyakarta por 50 cêntimos
Transportes: o aluguer de uma mota fica a cerca de 35€ por mês, e não é
necessário ter carta para conduzir.
Vacinas e Seguro: 700€

“Uma grande vantagem de Yogyakarta é o baixo custo de vida. É também
possível arranjar voos baratos para muitos destinos como por exemplo Bali,
cujo bilhete são cerca de 40-50€ e fica a pouco mais de uma hora de distância.
Em relação a viagens, a Indonésia é um país extremamente bonito e tanto é
possível ir para sítios de praia, como montanha, ou florestas, e sempre por
preços baratos. Além disso é possível visitar outros países como a Tailândia,
Singapura e Malásia.
Uma vantagem que também podem ter se forem no 1o semestre é que as
aulas acabam a meio de Dezembro, pelo que podem aproveitar para viajar
pela Ásia quase dois meses até ao início do segundo semestre em Portugal.
Em termos de segurança, a cidade é muito segura e não vão ter qualquer
problema. As pessoas são muito simpáticas e atenciosas, mesmo comparando
com Portugal que é um país que se costuma destacar na Europa nestas
características.
Os hospitais da cidade também têm boas condições e são muito baratos.
Quando tive que recorrer a um hospital público o atendimento também foi
bom, apesar de não ter as mesmas comodidades.
Para concluir, fazer um semestre na Indonésia foi uma experiência incrível
que ultrapassou todas as expectativas. Além da possibilidade de viajar,
conhecer novas pessoas e culturas, acho que fazer um semestre fora da
Europa, e mais especificamente no sudoeste asiático é uma excelente forma
de abrir os horizontes.”
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