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Jak na stáž?

Napsat e-mail – nenašli jste nic, co by se vám líbilo? 
Napište společnosti, kde chcete pracovat

http://www.mladezvakci.cz/evropska-dobrovolna-sluzba/


Na co se připravit

O víkendu nikdo nedělá – pokud chcete 
kolej (cca 130 euro/měsíc)                      ->
napište dopředu alespoň dva měsíce  
a přijeďte ve všední den
(možnost pronájmu bytu nebo pokoje 
kolem 200 euro na měsíc)

Na koleji jsou většinou místní – základní 
portugalské fráze sebou

Každý týden dostanete čisté povlečení  
a ručníky od doni, která vám uklízí  
chodbu a koupelnu

Nejsou to ŠPANĚLÉ – ne Gracias ale 
Obrigado nebo Obrigada (když jste  
dívka), hodně si na to potrpí



Rozdíly

ve školním systému
I státní školy se platí a studenti  

nedostávají speciální stipedia

Hodně se diskutuje až potom se dělá 
nebo zkouší

Hodnocení 0-20 bodů - dvacet je  
nejlepší, to nikdo nedostane

Pomalejší rytmus – ale i přesto se stihne 
všechno udělat



Campus

Jsou dva hlavní campusy
Penha (na obrázku) a Gambelas

Oba mají vlastní kantýnu a knihovnu

Mezi oběma jezdí pravidelně autobus 18

Penha: 
Escola Superior de Educação  
e Comunicação = Pedagogická fakulta

Escola Superior de Gestão, Hotelaria  
e Turismo = Fakulta Managementu  
a cestovního ruchu

Instituto Superior de Engenharia  
= fakulta inženýrská 



Campus

Gambelas:

Faculdade de Ciências Humanas  
e Sociais = Fakulta humanitních  
a sociálních věd

Faculdade de Economia  
= Fakulta ekonomie

Faculdade de Ciências e Tecnologia  
= Fakulta vědy a technologie



Knihovny
Do obou knihoven je vstup zdarma, stačí při první návštěvě nahlásit své studentské číslo
(dostanete ho v mobility office při příjezdu), půjčuje se na týden (prodlužuje se online).
Personál je milý a snaží se mnluvit anglicky. 



Studenti

Na slavnostní dny se nosí uniformy
- pláště mají nášivky s erby rodného 
města, univerzity, fakulty a klubů, do 
kterých student chodí

Téměř každý obor má svou  
hospodu/kavárnu, kde se scházejí a mají 
společné vánoční nebo oborové večeře
a party

Většina studentů se ostýchá mluvit  
anglicky, ale pak se rozpovídají. Druhá 
většina anglicky neumí a znají spíš 
španělštinu a francouzštinu. 



Pozice: asistentka profesorky Any Baião

Příprava workshopů a vyučovacích hodin
pro studenty prvního ročníku 
učitelství pro základní školy

Na stáži jste pánem svého času, očekává 
se od vás tvůrčí iniciativa. Samozřejmě, 
že dostáváte i pokyny od mentora, ale 
většinou pracujete na svém projektu,  
jehož plán předložíte zaměstnavateli,
a pokud bude mít výhrady, tak ho  
upravíte.

Pracovní náplň



Ceny
Autobus - jedna cesta 1,40 euro
nebo předplatné na měsíc kolem  
30 euro - pokud budete bydlet přímo 
ve Faro (Penha), tak dojdete pešky, 
kam potřebujete

Jídlo ve školní kantýně stojí 2,55 euro
- polévka, pečivo, hlavní chod, ovoce 
nebo dezert a pití

Oblečení je za přijatelné ceny, jako 
obchody u nás

Pláž je zadarmo, ale musíte si tam 
dojet autobusem (16,17) - 2,60 euro
jídlo a drinky na pláži kolem 15 euro



ESN a výlety
ESN = Erasmus student network (taky máme takové ESN Usti)
ESN Algarve se o vás postará, když přijedete. Každý týden pro vás pořádají aspoň dvě akce  
- většinou tématické party a jednou do měsíce výlet

Koupíte si od nich ESN kartu a máte spoustu slev - třeba na pití - protože pivo stojí  
kolem 1,5 eura - se slevou bývá za 50 centů - ale pozor je malé



Portimão Bazénová party, plážový volejbal, zumba na pláži, sraz 6 sekcí ESN, skoro 
700 erasmus studentů ze všech koutů Portugalska (a to v říjnu) 



Lisboa Hrad, Socha Ježiše, Galerie MAAT, erasmus večeře i s pitím v ceně 



Porto Prohlídka města s průvocem, živá hudba na ulici, historické památky, 
francesinha - místní pochoutka, sardinky



Braga Další erasmus večeře, Bom Jesus, trochu deště, zavřené galerie (neděle)



Espinho Cinanima - festival animovaného filmu, někdejší konec světa, rybáři



Dobrovolníci
EVS

Os Artistas - bar a galerie, Faro Language Café - učte se  
jazyky s rodilými mluvčími, ne jen kamáradi na party

Norsko

Itálie

Španělsko
Brazílie

Irán

Česká  
Republika

Litva



Jídlo Tradičním jídle jihu je bacalhau (treska, brambory, rýže), hranolky se 
vším, bifana (hovězí plátky v housce), pastel de nata (sladký dezert)

Doporučuji navštívit restauraci Peixe Assado, kde máte  
all you can eat fish za 12 euro
- ve dvou jsme měli 18 pořádných ryb, džánek vína, vodu, 
dvě mísy brambor, oliv, salátu,
kukuřičného pyré, dva talíře chleba, kávu a dezert  
- za 26 euro dohromady



Obrigada e Adeus
Recomendo:
(doporučuji) 

Lagos - nejkrásnější
pláž světa

Faro - staré  město
<-

Fabrica dos sentidos  
- alternativní prostor

    ->

Erasmus ve Faro,
na to nezapomenete
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