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�  Glavno mesto pokrajine Trás-
os-Montes e Alto Douro (“za 
gorami in dolino reke Douro”) 
na severu Portugalske 

�   50.000 prebivalcev 
�  100 km oddaljeno od Porta, 

400 km od Lizbone 
�   Ekonomija regije sloni na 
živinoreji, gozdarstvu in 
naravnih virih (reke in veter 
proizvajajo energijo za 
celotno državo); znana je tudi 
po lepoti pokrajine ter 
obsežnih vinogradih, v 
katerih pridelujejo predvsem 
rdeče vino in portovec 



UTAD 

�  Status polnopravne javne univerze od l. 1986 
�  Univerza ponuja študij na petih fakultetah:  

¡  Veterinarske in agrarne znanosti 
¡  Humanistika in družboslovje 
¡  Znanost in tehnologija 
¡  Življenjske in okoljske vede 
¡  Visoka zdravstvena šola. 

�  Poleg več kot sto smeri študijev na različnih stopnjah 
so del univerze različni raziskovalni centri, botanični 
vrt, muzej geologije itd. 

 



KAMPUS 

�  Je zgrajen na hribu v bližini 
mestnega središča, na ozemlju 
nekdanjih kmetij, velikem 120 ha 

�  Ponuja dve restavraciji (kantini), 
snack-bare v vsaki stavbi, knjižnico, 
banko, zdravniško ambulanto, 
športne objekte (telovadnice, fitnes, 
atletsko stezo, teniško, nogometno 
in košarkaško igrišče itd.), 
papirnico itd. 

�  Izven kampusa sta v okviru 
univerze v neposredni bližini 
študentskih domov še dve kantini, 
notranji in zunanji bazen itd. 



KOLEDAR PREDAVANJ 

�  Študijsko leto se začne sredi septembra 

�  Prvi semester traja od septembra do konca 
decembra, sledijo mu božično-novoletni prazniki 

�  Drugi semester se začne s februarjem in konča z 
majem; konec marca so enotedenske velikonočne 
počitnice. 



PREDMETNIK 

�  Študij veterine traja 5 let in se konča z zagovorom 
diplomske naloge ter 6-mesečno prakso po izbiri 

�  Predmetnik je sestavljen iz obveznih in izbirnih 
predmetov, v skupine se porazdeliš sam in si tako sam 
oblikuješ urnik 

�  Predavanja večinoma trajajo 2 šolski uri, prav tako vaje; 
potekajo večinoma v portugalščini 

�  V 4. in 5. letniku je vsak 5. teden “teden dežurstev”; 
razdeljen si v skupino 10-12 študentov in cel teden rotiraš 
med tremi fakultetnimi klinikami (klinika za eksotične in 
divje živali, klinika za male živali ter klinika za 
prežvekovalce in konje) 



IZPITNI RED 

�  Izpite lahko opravljaš na dva načina – sprotno (dva 
delna izpita med semestrom + seminar) ali s 
končnim izpitom (med izpitnim obdobjem) 

�  Zimsko izpitno obdobje je dolgo približno štiri tedne 
in se konča s koncem januarja, poletno izpitno 
obdobje poteka v juniju 

�  Julija in septembra lahko opravljaš izpite, ki jih nisi 
uspel opraviti med letom 

�  Izpiti so (razen nekaterih praktičnih) večinoma pisni 
�  Po dogovoru jih lahko pri večini profesorjev 

opravljaš v angleščini 



POMOČ ŠTUDENTOM 

�  GRIM (International Relations and Mobility Office) 
   Kontakt: grim@utad.pt (Sara Alves Dias) 
 
 

�  Erasmus Student Network – ESN UTAD 
    Kontakt: http://esnutad.org/ 
 
�  Erasmus koordinatorka Veterinarske fakultete na UTAD - 

Maria da Conceição Medeiros Castro Fontes 
    Kontakt: mcfontes@utad.pt 



UČENJE JEZIKA 

�  V okviru Erasmus programa je za tuje študente v 
obeh semestrih organiziran začetni in nadaljevalni 
tečaj portugalščine 

�  Na koncu tečaja opravljaš izpit in dobiš certifikat o 
opravljenem izobraževanju 

�  Jezikovni tečaj lahko dodaš v Learning Agreement in 
pridobiš nekaj ECTS 



NASTANITEV 

�  Pred prihodom je treba mednarodni pisarni sporočiti, če 
želiš privatno nastanitev ali sobo v študentskem domu 

 
�  Cene nastanitev:  

¡  Dvoposteljna/privatna soba v domu: 150-200€/mesec 
¡   Enosobno stanovanje (izven/v centru): 250-300€/mesec 
¡  Trosobno stanovanje (izven/v centru): 400-425€/mesec 
 

�  ESN in GRIM ti v prvih nekaj dneh večinoma pomagata 
do nastanitve, te spremljata po ogledih stanovanj in se 
namesto tebe dogovarjata z najemodajalci, dokler s svojo 
nastanitvijo nisi zadovoljen. 



STROŠKI BIVANJA 



OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST 

�  Ob prihodu se vsi tuji 
študentje včlanijo v 
ESN, ki ponuja pestro 
obštudijsko dogajanje – 
spoznavne in kulturne 
večere, tematske zabave, 
izlete v okoliška mesta, 
športne aktivnosti, 
dobrodelne dogodke itd. 



ZAKAJ PORTUGALSKA? 

Za UTAD sem se odločila, ker je bila ena redkih fakultet, na 
kateri niso zahtevali znanja tamkajšnjega jezika, prav tako se 
mi je zdela Portugalska zanimiva destinacija, o kateri nisem 
veliko vedela. Odločitev se je izkazala za eno najboljših v 
mojem življenju in čas, ki sem ga preživela tam, nepozaben. 
Poleg strokovnega znanja, ki sem ga pridobila, sem spoznala 
veliko dobrih prijateljev, potovala po Iberskem polotoku in 
Maroku, izmenjava pa mi je razširila obzorja tako na 
osebnem kot na profesionalnem nivoju. Predvsem pa sem se v 
dveh letih v Vila Realu zaljubila v Portugalsko – v njene male 
barvite uličice, kjer se čas ustavi, v stare hiše, pokrite s 
ploščicami, jezik, ki se ti hitro usede v srce, in še posebej v 
njene tople, odprte ljudi, ene redkih, ki si za male radosti 
življenja še vedno znajo vzeti čas. 
 



UPORABNE SPLETNE STRANI 

�  Portugalska: https://www.visitportugal.com/en 
�  Vila Real: http://www.cm-vilareal.pt/ 
�  UTAD: www.utad.pt 
�  Oddelek za tuje študente (UTAD): http://

www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/
GabineteRelacoesInternacionaisMobilidade/
foreign_students/Paginas/foreign-students.aspx 

�  ESN UTAD(FB stran): https://www.facebook.com/
esnutad?pnref=lhc 

�  Blog nekdanjega Erasmus študenta: 
    http://young-guide-erasmus.skyrock.com/1.html 



Za kakršna koli vprašanja sem z veseljem na voljo J 
Nina Milevoj (041/332-090), 
nina.milevoj@hotmail.com 


