
EXPERIÊNCIA ERASMUS+
ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS



O presente questionário, realizado pelo NEB-FEUP/ICBAS, teve como objetivo a recolha de informações

sobre a experiência de Erasmus+ realizada pelos estudantes do Mestrado Integrado em Bioengenharia no ano

letivo 2017/2018. Com esta informação, pretende-se obter um feedback e, possivelmente, transmitir as

informações mais úteis aos estudantes que vão embarcar nesta aventura.

✓ Número de respostas: 18



ANO

Verifica-se uma distribuição bastante homogénea dos 

programas Erasmus entre os vários ramos.



QUE TIPO DE PROGRAMA DE ERASMUS REALIZASTE?

Uma grande maioria dos estudantes realiza programa ERASMUS estágio



Cidades e número de respostas: 

• Barcelona

• Budapeste

• Heidelberg

• Ghent

• Leuven (2)

• Magdeburg

• Manchester

• Nijmegen

• Oxford

• Pisa

• Praga

• Pádua

• Twente/ Enschede (4)

• Viena

EM QUE CIDADE FIZESTE ERASMUS?



POR QUE TIPO DE VAGAS REALIZASTE ERASMUS?

A maioria dos estudantes realiza o programa por 

vagas não-protocoladas, com maior liberdade de 

escolha do local. 



... A nível pessoal... A nível profissional ... A nível social

• Estudantes no geral satisfeitos com a experiência a nível profissional e pessoal.

• A nível social, registaram-se alguns estudantes muito pouco satisfeitos com a experiência.

SATISFAÇÃO COM A EXPERIÊNCIA ERASMUS...



RECOMENDARIAS OUTROS ESTUDANTES A REALIZAR ERASMUS?

Apesar da satisfação “Média” em diferentes vertentes registada 

na questão anterior, a grande maioria dos estudantes recomenda 

a experiência Erasmus



PROJETO/UNIDADES CURRICULARES REALIZADAS

1. Consideras que o trabalho desenvolvido e/ou conhecimento

adquirido correspondeu às tuas expectativas?

2. Gostaste do ambiente vivido no

laboratório/universidade em que estiveste?

Também aqui se verifica moderada satisfação de alguns estudantes relativamente à aprendizagem.



3. Consideras que tiveste um

acompanhamento/supervisão adequados?

4. Consideradas que as avaliações foram adequadas ao nível de

trabalho desenvolvido?

Novas informações: a moderada satisfação pode, em alguns casos pontuais, estar relacionada 

com uma supervisão ou avaliação inadequadas.

PROJETO/UNIDADES CURRICULARES REALIZADAS



ALOJAMENTO E DESLOCAÇÃO

2. De que forma te deslocavas na cidade em questão?1. Onde estiveste alojado?

A maioria dos estudantes ficou numa habitação alugada a um proprietário privado e deslocava-se de bicicleta.



ALOJAMENTO E DESLOCAÇÃO

3. Quão seguro te sentias na cidade em que estavas?

5.6%

No geral, não há preocupações a registar a nível de 

segurança.



QUESTÕES ADICIONAIS

1. Qual a estimativa do custo de vida para um mês? (inclui alojamento, serviços, alimentação, deslocações, entre

outros aspetos)

Estimativa 

450-650€



QUESTÕES ADICIONAIS

2. Consideras que a bolsa Erasmus era suficiente

para cobrir as despesas mensais?

A BOLSA DE ERASMUS NÃO CHEGA

PARA COBRIR DESPESAS

3. Havia relativa facilidade (logística e monetária) em

visitar outras cidades/países próximos?

MAIOR FACILIDADE DE VISITAR CIDADES

PRÓXIMAS



QUESTÕES ADICIONAIS

4. Indica uma cidade/atração que consideres imperdível para um estudante visitar.

 Budapeste

 Gent

 Amesterdão

 Keukenhof (Holanda)

 Berlim

 Hamburg

 Roterdão

 Utrecht

 Costa Brava

▪ Den Haag (Haia)

▪ Praia de Scheveningen

▪ Ashmolean

▪ Costa Amalfitana



Trabalha numa área que gostem e viajem o máximo possível

Divirtam-se, acima de tudo :)

Não te deixes esmorecer por dificuldades que vás encontrando na vida de Erasmus. É a 

melhor experiência que qualquer aluno pode ter na faculdade!

Vai ao médico e ao dentista com antecedência para evitar 

problemas de saúde enquanto estiveres fora!

Fala a língua local!

Usa os fins de semana para viajar! Vai às feiras

de comida, fica quase tudo mais barato e tem

melhor qualidade.

Sai da zona de conforto e tenta conviver com pessoas de todo o tipo de países e realidades.

Não trabalhem demasiado!

Ir sozinho e nunca ficar em casa!

Trabalhar com empenho!

CONSELHOS PARA ERASMUS



CONSELHOS PARA ERASMUS

Escolham um grupo que esteja bem estabelecido na vossa área de interesse, à partida o acompanhamento que terão será mais

adequado se eles já tiverem experiência em orientar alunos de mestrado.

Com vontade de trabalhar, e que não se deixe sucumbir às facilidades que possam surgir. Há tempo para tudo! De espírito aberto, e 

que se divirtam.

Para alguém que vá para o UK, mentalizem-se que a "noite" começa às 17h30 e termina às 21h e que a ressaca de café expresso 

digno desse nome vai bater forte. Levem uma mala mais vazia que cheia!


