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1. Porque é que escolheste Estrasburgo como o teu destino de Erasmus? 

Eu escolhi Estrasburgo, principalmente, porque queria melhorar o meu nível de francês. 

 

2. O que é que gostaste mais?  

Senti que conheci muitas pessoas novas e de outras culturas, às vezes, bem diferentes da 

minha. Estrasburgo é também um bom sítio para se viajar, sendo que faz fronteira com alguns 

países. Um deles é a Alemanha e fiz bastantes compras de supermercado lá, dado que é tudo 

muito mais barato. 

 

3. Como foi o processo de escolha de alojamento e onde procurar? 

Eu não tive vaga em nenhuma residência do CROUS (que tinham parceria com a faculdade), 

então tive de procurar uma casa mesmo para ficar. Devo dizer que foi muito, mas mesmo muito 

difícil encontrar uma casa que fosse barata, era tudo acima dos 400 euros, praticamente. 

Encontrei alguns sites, nomeadamente, há um grupo no Facebook de alojamentos 

(https://www.facebook.com/groups/705814596166709/?multi_permalinks=26424495891698

57%2C2642363029178513%2C2642362702511879%2C2642302962517853%2C264182542256

5607&notif_id=1577779364225907&notif_t=group_activity ) que foi onde encontrei o meu 

alojamento. 

 

4. Qual é o custo de vida? 

Em termos de preços, como já disse, é tudo mais caro em França, em termos de rendas e 

supermercados. Contudo, há a opção de ir à Alemanha fazer compras. 

 

5. Como é a faculdade (Nível de dificuldade, tipo de avaliação)?  

No início do ano letivo, tive um exame para definir o meu nível de francês e um curso de 

uma semana no nível em que fiquei no exame. Se preferirem não fazer tantas cadeiras, podem 

usar este curso como se fosse uma cadeira, uma vez que vale 3 créditos se passarmos no exame 

feito no final do curso. 

Tive de fazer 9 cadeiras, uma vez que a maior parte delas tinham apenas 3 créditos. Tive 3 

cadeiras em inglês e são muito mais fáceis do que as em francês, sendo mesmo para alunos 

visitantes. A maior parte da avaliação é contínua, mas há algumas em final (eu, por exemplo, 

tive 4 exames finais).  



 

Acho que é ainda importante de referir que a faculdade é muito desorganizada, diz a data 

dos exames tarde (a meio de dezembro) e é muito lenta na resolução de problemas. 

 

6. Quais são os conselhos que gostarias de dar aos futuros alunos da universidade em 

questão? 

Aconselho que, se escolherem Estrasburgo, tenham um bom nível de francês, dado que 

muitas das cadeiras têm de ser em francês e é bastante difícil comunicar em inglês com a 

população de Estrasburgo.  

Só para não ser tudo mau, Estrasburgo tem um mercado de natal lindo e os transportes são 

bastante acessíveis (o passe custa 27 euros e vai até à Alemanha). 

Por fim, para quem se quer divertir, não há muitos sítios noturnos em Estrasburgo e fecha 

tudo muito cedo. 


