
Honlap https://www.ulisboa.pt/en 

Erasmus kód P LISBOA109 

Pályázható helyek száma (évente): 3 fő 

Pályázható szakirányok: tanító 

Milyen nyelven lehet tanulni? főként portugál, angol 
Az egyetem biztosít portugál nyelvtanfolyamot 
(http://www.iclp.letras.ulisboa.pt/en/annual-course-
2019-2020/) 

Mikor kezdődnek a szemeszterek? Ősz: szeptember közepe; Tavasz: február közepe 

Melyik szemeszter ajánlott a mobilitásra? tavaszi 

Jelentkezési határidők: Ősz: május 31; Tavasz: november 30 

Biztosít-e az egyetem minimum 20 ECTS kreditet? Csak egy angol nyelvű kurzus, a többi portugál, 
melyhez biztosítottak az angol tananyagok. 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Igen, de limitáltak helyek. 

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetőséget? Igen 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: https://www.ulisboa.pt/en 
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Honlap https://www.ipp.pt/international 

  
Mobility Guide: http://gri.ese.ipp.pt/wp-content/
uploads/2019/06/Mobility-Guide-2019-2020.pdf 

Erasmus kód P PORTO05 

Pályázható helyek száma (évente): 2 fő 

Pályázható szakirányok: tanító 

Milyen nyelven lehet tanulni? portugál, angol 

Mikor kezdődnek a szemeszterek? Ősz: szeptember közepe; Tavasz: február közepe 

Melyik szemeszter ajánlott a mobilitásra? Mind a kettő (ősz, tavasz) 

Jelentkezési határidők: Ősz: június 1; Tavasz: november 15 

Biztosít-e az egyetem minimum 20 ECTS kreditet? Igen 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Nincs, de albérletben segítenek: https://
www.uniplaces.com/d/porto/accommodation-near-
ese 

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetőséget? - 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: http://gri.ese.ipp.pt/wp-content/uploads/2019/06/Courses-
taught-in-English_WinterSemester.pdf 

  
http://gri.ese.ipp.pt/wp-content/uploads/2019/06/Courses-
taught-in-English_SpringSemester.pdf 
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Honlap http://portal3.ipb.pt/index.php/en/ipben/home 

Erasmus kód P BRAGANCA01 

Pályázható helyek száma (évente): 2 fő 

Pályázható szakirányok: tanító, óvó 

Milyen nyelven lehet tanulni? angol, portugál 

Mikor kezdődnek a szemeszterek? Ősz: szeptember közepe; Tavasz: február közepe 

Melyik szemeszter ajánlott a mobilitásra? Mind a kettő (ősz, tavasz) 

Jelentkezési határidők: Ősz: július 1; Tavasz: december 1 

Biztosít-e az egyetem minimum 20 ECTS kreditet? Igen 

Biztosít-e az egyetem szállást (kollégium)? Nem, de együttműködnek albérlettel foglalkozó 
cégekkel. 

Biztosít-e az egyetem gyakorlatra lehetőséget? Előzetes egyeztetés szükséges 

Pénzügyi támogatás: 470 €/hó tanulmányi mobilitás esetén 

Kurzusinformációk: http://portal3.ipb.pt/index.php/en/guiaects/degree-
programmes/bachelor-programmes-licenciado-degree/
course?cod_escola=3042&cod_curso=9853 
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