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PORTUGALSKA 
(splošne informacije)

 Portugalska je demokratična država na skrajnem JZ Evrope, na Iberskem 
polotoku. Na zahodu in jugu meji na Atlantski ocean, na severu in vzhodu pa 
na Španijo. Vključuje tudi tri otočja v Atlantiku: Azore in Madeiro ter Salvages, 
malo nenaseljeno skupino, ki jo upravljajo z Madeire. 

 Glavno mesto je Lizbona, uradni jezik pa portugalščina. 

 Država je upravno razdeljena na 308 občin (município ali concelho), te pa 
dalje na skupno 4260 civilnih župnij (freguesia). Vsa okrožja so poimenovana 
po svojih glavnih mestih. Poleg njih sta upravni enoti še avtonomni 
regiji Azori in Madeira.

 Celinsko Portugalsko, reka Tejo deli na dva dela. Severno je gorata pokrajina 
s planotami, ki se po štirih prelomnicah deli na ustrezna kmetijska področja. 
Ta del ima hladnejše in deževnejše podnebje. Jug je ravninski in ima nekoliko 
toplejše, bolj suho podnebje in se razteza do pokrajine Algarve. 

 Država ima zelo bogato kulturo in zanimivo ter pestro zgodovino. 

Univerza v Ljubljani    Priloga 6_Navodil



VETERINARSKA FAKULTETA
(Splošne značilnosti)

 Veterinarska fakulteta v Lizboni je bila 
prva svoje vrste na Portugalskem. 
Ustanovil jo je Kralj D. Manuel leta 1830. 
Prav zato je bila fakulteta prvotno 
poimenovana 
"Real Escola de Veterinária".

 Feterinarska fakulteta je bila združena s 
fakulteto za agronomijo med letoma  
1852 in 1910. 

 Šele leta 1989 je Veterinarska fakulteta 
današnje ime 
"Faculdade de Medicina Veterinária (F
MV)".

 Fakulteto sestavlja veliko število 
inštitutov in klinike (prežvekovalci, konji, 
male živali,…). 



VETERINARSKA FAKULTETA
(Splošne značilnosti)

 Klinika za konje je začela obratovati letos kot referenčna klinika. Začeli so izvajati tudi 
24 urna dežurstva in uredili hospital oz. nastanitvene prostore za paciente. Sama sem 
na kliniki za konje opravljala prakso in iz lastnih izkušenj lahko povem da so veterinarji in 
asistenti pripravljeni svoje znanje deliti tako z domačimi kot tudi s tujimi študenti. 

 Tudi klinika za male živali je bila pred kratkim obnovljena. Oprema ki jo premorejo je 
vrhunska. Poleg ambulant imajo tudi ločene prostore za RTG, CT, ultrazvok in izvajanje 
kemoterapije. Operacijska dvorana je zelo prostorna in ima možnost opazovanja 
operacij iz zastekljene dvorane v višjem nadstropju. Imajo tudi hospital in ločeno 
infekcijsko enoto, kjer so hospitalizirani pacienti z infekcijskimi boleznimi. Na kliniki sem 
opravljala prakso in lahko povem da sem zelo zadovoljna. Pozitivno me je presenetila 
sproščenost in odnos med veterinarji in študenti. 

 Poleg klinik ima fakulteta tudi številne inštitute z laboratoriji. Del prakse sem opravila v 
laboratoriju za klinične analize, kjer sem pridobila veliko uporabnega znanja. 

 http://www.fmv.ulisboa.pt/_ingles/index.php/presentation
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ORGANIZIRANOST

 Fakulteta deluje po principu fakultet pri nas z določenimi 
razlikami. 

 Predvsem se mi je zdel zanimiv sistem predavanj in prakse. 
Namreč študenti, v sklopu vaj, začnejo izvajati prakso že v 3. 
letniku. Iz letnika v letnik pa se količina ur npr. na Kliniki za male 
živali, stopnjuje. 

 Po zaključku 5. letnika imajo študenti pol leta staža, ko na kliniki 
izpopolnijo svoje praktično znanje, ki so ga pridobili tekom 
študija. 

 Po končanem stažu sledi pisanje diplome. 
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KAMPUS

 Fakulteta je opremljena s knjižnico, v kateri so tudi računalniki 
namenjeni študentom. 

 Dva ločena prostora sta namenjena prehrani študentov. 
Manjši menzi vsak dan ponujata kosilo po študentom zelo 
prijazni ceni (2,5€ - 3,5€). Hrana je dobra in krožnik zelo dobro 
naložen. Poleg vsakodnevne ponudbe so v meniju tudi 
hamburgerji in pice. Za popoldansko malico pa so na voljo 
sladki in slani pekovski izdelki. 

 Za študente, ki opravljajo nočne izmene sta na voljo tudi dve 
spalnici s pogradi in kopalnice s tuši. 
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KOLEDAR PREDAVANJ

 Organiziranost predavanj je zelo podobna našemu sistemu. 
Edina zanimiva posebnost, katero sem tudi sama izkusila, so 
izbirni predmeti. Predavanja namreč potekajo prve dva tedna 
semestra od jutra do večera, sledi neka ur vaj nato pa takoj 
izpit. V primeru da študenti na prvem roku niso uspešni, je po 
kakem tednu na voljo dodatni rok. 

 Kaj več o izvajanju predavanj žal ne poznam, saj sem na 
izmenjavi obiskovala samo dva izbirna predmeta. 
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PREDMETNIK

 Izbira izbirnih predmetov poteka preko spletne prijave. Za vsak 
predmet pa je seveda število mest omejeno. Erasmus študenti 
imajo pri izbiri predmeta prednost.  

 Več si lahko preberete na spletni strani: 
http://www.fmv.ulisboa.pt/_ingles/index.php/teaching/veterin
ary-medicine-course-/
104
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IZPITNI RED

 Kot sem že omenila se izpit pri izbirnem predmetu opravlja dan 
po zadnjih predavanjih/vajah. 

 Za ostale, redne predmete, pa imajo na Lizbonski fakulteto 
enak princip kakor naša fakulteta, se pravo poletni in jesenski 
izpitni rok. 
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POMOČ ŠTUDENTOM

 Gospa Leonilde Ribeiro, katera dela v mednarodni pisarni je zelo topla in 
prijazna oseba, pripravljena pomagati. Kot pa je za Portugalsko značilno, tudi 
vsa papirologija poteka zelo počasi. Zato, če se imate namen odpraviti na 
izmenjavo na Portugalsko, priporočam veliko potrpljenja in dobre volje. Vse se 
uredi, vendar je za to potreben čas. 

 Poleg omenjene, sta za Erasmus + izmenjave odgovorni tudi Prof. Esmeralda 
Delgado in Prof. Ana Mafalda Lourenço

 KONTAKT MEDNARODNE PISARNE: 

Tel: + 351 21365 28 23
Fax: + 351 21365 28 89
e-mail: socrates@fmv.utl.pt

 http://www.fmv.ulisboa.pt/_ingles/index.php/organization/socrateserasmus
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UČENJE JEZIKA

 Menim, da je portugalščina zelo zahteven jezik. 

 Sama na izmenjavi nisem imela večjih težav ker so z 
menoj komunicirali v angleščini. Prav tako večina 
prebivalcev Lizbone tekoče govori angleško. Kljub 
temu bi bila zelo vesela tečaja portugalščine v 
sklopu fakultete, vendar mi žal tega gostujoča 
institucija ni omogočila. Na voljo so plačljivi tečaji za 
učenje jezika. 

 Tekom izmenjave sem osvojila osnovno znanje 
portugalščine. Pri tem mi je zelo pomagalo 
predhodno znanje italijanščine, saj sta si jezika zelo 
podobna. 
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NASTANITEV

 Ker sem si želela zagotoviti stanovanje pred prihodom v 
Lizbono, sem se odločila poiskati nastanitev na spletu. 
Spletnih strani je veliko, sama pa sem stanovanje najela 
preko strani Uniplaces, s katero sem bila zelo 
zadovoljna in jo priporočam.                                      https
://www.uniplaces.com

 Če nastanitve ne želite rezervirati preko spleta, se lahko 
ob prihodu v Lizbono obrnete na mednarodno pisarno 
na fakulteti ali študentsko organizacijo Erasmum Life 
Lisboa, kateri vam bosta pomagali poiskati ustrezno 
sobo/stanovanje, glede na vaše zahteve. 
http://erasmuslifelisboa.com/
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NASTANITEV

 Za dvoposteljno sobo na najboljši lokaciji v mestu, tik ob metro 
postaji RATO sva s kolegico plačevali vsaka 220€ na mesec 
vključno s stroški. V stanovanju nas je bilo 16, vendar je bilo na 
voljo dovolj kopalnic in tudi kuhinja je bila zelo prostorna. 
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STROŠKI BIVANJA

 PREVOZ: Mesečna vozovnica, ki vključuje 
metro, avtobus in vlake v omejenem 
območju. 32€ na mesec.

 Cena ene vožnje z metrojem je 1,40€, z 
avtobusom pa 1,80€, če plačaš vozniku, 
s kartico pa1,25 eura. Cena posamezne 
vožnje z vlakom je odvisna od 
prevožene razdalje.

 http://metro.transporteslisboa.pt/eng/
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PREHRANA

 V Lizboni žal nimajo študentskih 
bonov. Se pa da jesti dobro za 
zelo malo denarja. Na fakulteti, 
kot sem že omenila, v menzi 
ponujajo glavno jed s solato za 
2,50€, če pa zraven želite še 
juho, sladico in kavo boste za 
kosilo odšteli 3,50€. 

 V mestnih kavarnah 
(Pasteleriah) ponujajo kavo in 
manjčo slaščico za 1€. Ponekod 
ponujajo tudi menije z juho, 
sendvičem in pijačo za 4-5 €. 
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PREHRANA

 Na splošno so cene hrane v 
trgovinah zelo podobne 
našim. Bistvene razlike v 
cenah so pri mesu in 
pekovskih izdelkih so na 
portugalskem cenejši. 

 Cene v restavracijah pa se 
razlikujejo od restavracije do 
restavracije. Vendar se 
vedno najde dober in 
poceni obrok. 
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OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

 Za družabno življenje priporočam, že prej omenjeno 
študentsko organizacijo ELL (http://
erasmuslifelisboa.com/), katera organizira izlete, 
spoznavne in družabne večere. 

 Zelo podobno deluje tudi organizacija International 
exchange Erasmus student network, s katero žal 
nisem sodelovala in vam o njej iz lastnih izkušenj ne 
morem veliko povedati. (http://esnlisboa.org/)
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ZAKAJ V TO DRŽAVO/REGIJO (oz. na izbrano 
institucijo)

 Sama sem se nad Portugalsko 
navdušila 2 leti nazaj, ko sem v 
sklopu poletnih počitnic obiskala 
Porto. To je delno vplivalo na mojo 
odločitev, da na izmenjavo 
odpotujem v Lizbono. Drugi faktor 
pa je bila kolegica iz višjega letnika, 
ki je v Lizboni bila leto prej in svoje 
izkušnje ni morala prehvaliti. 
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ZAKAJ V TO DRŽAVO/REGIJO (oz. na izbrano 
institucijo)

 Portugalska je čudovita, zelo 
raznolika država, ki ima 
ponuditi več kot bi človek 
pričakoval. Ljudje so prijazni in 
topli, vedno dobre volje in 
zelo redko nesramni ali 
nestrpni. Sama Lizbona je 
čudovito mesto, kjer vsak 
najde nekaj zase. Glasba, 
hrana, narava, šport…
Portugalska ponuja vse to. 
Osebno, Lizbone in celotne 
države ne morem prehvaliti.  
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ZAKAJ V TO DRŽAVO/REGIJO (oz. na izbrano 
institucijo)

 Lizboska Veterinarska fakulteta je za moje 
pojme zelo dobra fakulteta in študent željan 
znanja bo od tamkajšnjih zaposlenih veliko 
odnesel. Veterinarji in profesorji so pripravljeni 
deliti in predati svoje znanje študentom. 
Odnos, ki so ga imeli do mene je bil 
profesionalen vendar zelo domač. Hitro te 
vzamejo za svojega zato se tako na praksi, 
kot na predavanjih počutiš zelo sproščeno. 

 Skratka priporočam izmenjavo za prakso. 
Študijska izmenjava je zaradi zahteve znanja 
portugalščine primerna samo za tiste ki jezik 
poznajo. Zgolj moj nasvet. 
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UPORABNE SPLETNE STRANI

 http://www.fmv.ulisboa.pt/_ingles/

 http://erasmuslifelisboa.com/

 http://metro.transporteslisboa.pt/eng/

 http://esnlisboa.org/

 https://sl.wikipedia.org/wiki/Portugalska
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KONTAKT ŠTUDENTA

 Petra Simčič

 E-mail: simcic.petra@gmail.com

 Tel.: 040 191 335 

 Facebook: https://www.facebook.com/petra.b.simcic
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