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1. Porque é que escolheste Praga como o teu destino de Erasmus?
Escolhi Praga pelo facto de ser uma capital inserida numa Europa muito diferente da nossa.
A Europa central tem uma cultura muito própria e que difere em muito daquilo a que estava
habituada. Isso, aliado ao facto de ser uma cidade com um custo de vida acessível, fez-me optar
por Praga.

2. O que é que gostaste mais?
Divido aquilo de que mais gostei em dois pontos: em termos da cidade e em termos da
experiência de Erasmus.
Praga é uma cidade muito simples. A locomoção é fácil, o turismo é fácil, encontrar
atividades é fácil... Isso foi o que mais gostei – a facilidade com que se tem uma ótima qualidade
de vida.
O Erasmus aumentou exponencialmente a minha felicidade. As pessoas que conheci
durante estes meses tornaram-se a minha família e é uma sensação incrível saber que tenho
amigos pela Europa fora.

3. Como foi o processo de escolha de alojamento e onde procurar?
Esta foi a parte do processo mais complicada. A minha Universidade de acolhimento, a MUP,
tem os seus dormitórios, mas, por ser uma Universidade privada, os seus dormitórios também
o são, o que faz com que os preços sejam bem mais altos. Portanto, tive de, dentro do meu
orçamento, procurar um quarto num apartamento. Recomendo os grupos de Facebook de
estudantes de Erasmus, onde são publicados quartos para aluguer de curta duração, e o site
erasmusinprague.com .

4. Qual é o custo de vida?
Acho que o custo de vida acaba por ser muito semelhante. Algumas coisas são mais caras,
mas outras são mais baratas – no final, acaba por ser muito equilibrado. Por exemplo, o
supermercado é ligeiramente mais caro, mas a vida noturna e os transportes são bem mais
baratos.

5. Como é a faculdade (Nível de dificuldade, tipo de avaliação)?
O que mais me surpreendeu na MUP foi a carga horária. Cada cadeira tem apenas 1h30
de aulas por semana, o que faz com que o horário seja muito leve. Para além disso, os
professores são muito acessíveis e prestáveis. A comunicação é toda em Inglês e o nível de Inglês
dos professores é excelente. Há uma relação de proximidade com todos eles, o que nos permite
participar bastante na aula e estar à vontade para esclarecer dúvidas. A avaliação é mista, na
maior parte das cadeiras, mas o aluno é muito bem acompanhado até ao momento do exame,
portanto, sabe-se sempre o que esperar do exame.

6. Quais são os conselhos que gostarias de dar aos futuros alunos da universidade em
questão?
O meu maior conselho para futuros alunos de Erasmus em Praga é que aproveitem todas as
experiências e atividades que as diferentes organizações proporcionam (ESN, Oh My Prague) –
karaoke, jogos de hóquei no gelo, patinagem no gelo, viagens pelos países vizinhos, noites de
quiz, etc. Todas essas atividades permitem-vos conhecer outros alunos internacionais e é nesses
momentos que se fazem amigos. São os amigos que fiz em Erasmus que tornaram esta
experiência tão especial.

