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Program Erasmus ma na celu umoŜliwienie współpracy szkół wyŜszych poprzez realizację 
wyjazdów zagranicznych zarówno pracowników oraz studentów. Instytut Informatyki i 
Elektroniki prowadzi szeroką współpracę z zagranicznymi ośrodkami akademickimi. W 
ramach programu Erasmus istnieje moŜliwość wyjazdu studentów Instytutu m.in. do 
Hiszpanii, Niemiec, Portugalii. Wyjazdy w ramach programu umoŜliwiają zarówno odbycie 
praktyk, jak i realizację części studiów (w tym prac dyplomowych) w renomowanych 
ośrodkach naukowych. Realizowane są równieŜ wyjazdy zagraniczne pracowników uczelni, 
w celu przeprowadzenia wykładów bądź nawiązania szerszej współpracy oraz wymiany 
doświadczeń. W ramach programu, w semestrze zimowym realizuje zajęcia Pedro Barreira z 
Portugalii na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Uczelnią macierzystą jest Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de 
Ciencias e Tecnologia. Ze strony polskiej opiekunem wymiany jest prof. Marian Adamski, 
stronę portugalską reprezentuje prof. Luis Gomes. 
Po dwóch miesiącach aklimatyzacji Pedro Barreira moŜe podzielić się z nami swoimi 
spostrzeŜeniami. 
Dlaczego zdecydowałeś się na studia w Polsce na Uniwersytecie Zielonogórskim? 
W zeszłym roku odwiedziłem w Warszawie moich kolegów, którzy odbywali studia w 
ramach programu Erasmus. Byłem zadowolony z pobytu, chciałem równieŜ wrócić i zostać w 
Polsce trochę dłuŜej. Wybrałem Uniwersytet Zielonogórski, poniewaŜ moi Profesorowie z 
Portugalii mieli okazję odwiedzić wcześniej Uniwersytet, który jest przez nich wysoko 
ceniony. Po raz pierwszy odbywam studia zagraniczne.  
Jak dowiedziałeś się o naszym Uniwersytecie? 
Dowiedziałem się o nim od mojego Profesora w Portugalii. Po tym jak zdecydowałem się 
uczestniczyć w Programie, poprosiłem kilku Profesorów o rekomendacje.  



Jaka jest róŜnica pomiędzy studiowaniem w Polsce i w Portugalii? 
Dla studenta Erasmusa, studia zagraniczne są pełne róŜnorakich doświadczeń. Główną 
przeszkodą jest język wykładów, dlatego w zamian za wykłady czasami lepiej jest realizować 
program indywidualny – spotykać się z wykładowcami osobiście. Jednak w przypadku 
laboratoriów język nie jest juŜ taką przeszkodą. Uczęszczam na zajęcia laboratoryjne i są one 
bardzo podobne do tych, które miałem w Portugalii. 
Czy jesteś zadowolony z pobytu w Zielonej Górze? 
Tak, jestem bardzo zadowolony z pobytu. Mam interesujące wykłady, a od profesorów 
otrzymałem do realizacji bardzo motywujące projekty. Mogę zawsze liczyć na pomoc 
kolegów i profesorów, a atmosfera na Uniwersytecie jest świetna. 
Wierzę Ŝe mam szczęście do Profesorów, bardzo mnie motywują, są równieŜ bardzo 
pomocni. Otrzymałem pełen dostęp do laboratoriów oraz ksiąŜek czy teŜ innych zasobów - 
abym mógł realizować moje projekty. Poziom nauczania na Uniwersytecie jest bardzo 
wysoki. 
Czy mógłbyś określić swoje zainteresowania? 
Interesuje się sportem. Mogę tutaj kontynuować treningi, które rozpocząłem w Portugalii np. 
Krav Magę. Lubię równieŜ chodzić do kina i byłem juŜ na kilku seansach w Zielonej Górze. 
Imprezy w Zielonej Górze są równieŜ bardzo interesujące. 
Jaka jest Twoja specjalność, czy masz juŜ jakieś plany na przyszłość? 
Moja specjalność to telekomunikacja i jestem zainteresowany podjęciem pracy za granicą po 
ukończeniu studiów.  
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