
POROČILO O MOBILNOSTI ERASMUS +, BRAGA 2022 

V tednu od 24. 4. 2022 do 1. 5. 2022 sem se mudila na mednarodni mobilnosti v okviru projekta 
Erasmus + v Bragi na Portugalskem. 

Zame so pozorno skrbeli zaposleni podjetja Bragamob, ki je med drugim specializirano tudi za urejanje 
mobilnosti. Zame so pripravili enotedenski program pestrih aktivnosti. 

Med bivanjem v Bragi sem obiskala Katoliško univerzo, ki je zasebno financirana in priznana s strani 
portugalske države kot svobodna, avtonomna univerzitetna ustanova javnega značaja. Priznana je kot 
najboljša portugalska univerza po Times Higher Education World University Ranking 2021 z več kot 
11000 študenti in 7500 podiplomskimi študenti. Braga je ena izmed štirih lokacij, kjer ta univerza 
deluje. 

Obiskala sem tudi Factory Braga. Gre za neke vrste podjetniški inkubator, ki združuje veliko število start 
up podjetij z zanimivimi idejami. Inkubator nudi pomoč mladim podjetjem pri vstopu v poslovni svet, 
pri čemer se novim, malim podjetjem zagotavljajo opremljeni prostori, voda, svetloba, internet, sejne 
sobe, opremljena kuhinja 24/7 dostop, telefonska linija, administrativna podpora, sprostitvene 
masaže, ping-pong, wii, guitarhero, pikado, jukebox…  

Prav tako sem si imela priložnost ogledati veliko znamenitosti ter spoznavati značilnosti drugih kultur. 

Prijazni gostitelji so zame in udeležence iz drugih držav pripravili program kulturnih obiskov. Obiskali 
in uživali smo v zgodovinskih mestih kot je Braga (vključno z goro Bom Jesus in svetiščem Sameiro) ter 
največjih severnih metropolah Porto, Viana do Castelo in Guimarães. 

Na ekskurzijah sem spoznala udeležence iz Poljske, Češke, Bolgarije ter profesorico in dijake Šolskega 
centra Slovenske Konjice. 

Zaključim lahko, da je bil moj portugalski Erasmus+ teden nadvse zanimiv. Pridobila sem nova znanja 
in izkušnje, ki jih bom lahko uporabila pri svojem delu. Naučila sem se nekaj osnovnih pojmov 
portugalščine, obnovila znanje angleškega jezika ter spoznavala posebnosti Portugalske, njenih ljudi, 
kulturo, kulinariko in poslovanje.  

Portugalska me je znova navdušila in prepričana sem, da se bom še kdaj vrnila. 

Jožica Ovčjak, univ. dipl. ekon. 

 

  



 


