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Uvažujete o vysokoškolskom štúdiu
v Portugalsku? Ak áno, v tejto
príručke nájdete základné informácie
o možnostiach vysokoškolského
štúdia v krajine, kde je jedna
z najstarších európskych univerzít
– Univerzita v Coimbre (1290).
V posledných rokoch Portugalsko
zaznamenalo veľký nárast
vysokoškolských študentov. Kým
v akademickom roku 1990/1991 to
bolo vyše 135-tisíc študentov, v roku
2007/2008 vyše 376-tisíc.
Je rozdiel, či chcete absolvovať časť
štúdia, alebo celé štúdium. Mobilite
študentov napomáha Bolonská
deklarácia o vytvorení európskeho
vysokoškolského priestoru (EVP)
a zjednotení európskeho systému
vysokého školstva. V rámci EVP sa
postupne zavádza jednotný systém
trojstupňového vysokoškolského
štúdia – bakalárske – magisterské –
doktorandské. Cieľom EVP je okrem
možnosti absolvovať celé štúdium
v krajinách EÚ aj podporiť mobilitu
študentov, doktorandov, výskumných
a pedagogických pracovníkov.
Ak uvažujete o štúdiu v Portugalsku, najprv by ste si mali
odpovedať na otázky, aký odbor chcete študovať, aké
budete mať uplatnenie na trhu práce, či máte dostatočné
jazykové vedomosti a viete ich dokladovať certiﬁkátmi, či
máte ﬁnančné krytie štúdia.

Pri zostavovaní príručky sme vychádzali z informácií spracovaných akademickým
informačným centrom SAIA, n. o., ako aj zverejnených na webových stránkach uvedených
v publikácii.
Informácie a internetové adresy (v texte naznačené modrou farbou) použité v publikácii boli
aktuálne v čase jej zostavovania (jeseň 2010).
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Krátko o Portugalsku

Portugalská republika
República Portuguesa

Za posledných 3 000 rokov sa v Portugalsku
vystriedalo mnoho civilizácií. Svoju pečať tu
zanechali fénická, grécka, keltská, kartáginská,
rímska aj arabská kultúra.

Hlavné mesto:
Lisabon (Lisboa)
Rozloha: 92 152 km2
Počet obyvateľov:
10 617 575 (2007)
Úradný jazyk:
portugalský
Administratívne územné
členenie: 13 provincií
a 22 okresov; autonómne
oblasti Madeira a Azory majú
od 1976 vlastný politickoadministratívny štatút
Podmienky vstupu:
Občan SR sa môže
v Portugalsku zdržiavať
s platným cestovným
pasom alebo občianskym
preukazom (ID kartou) po
dobu maximálne do troch
mesiacov bez nutnosti
vybavovania ďalších
formalít.
Pri pobyte dlhšom ako
3 mesiace je povinné
prihlásenie sa na prechodný,
prípadne trvalý pobyt.

V roku 1139 po víťazstve nad Maurami v Ourique
sa portugalský gróf Alfonz Henrich vyhlásil za
kráľa, čo v roku 1143 uznal aj kastílsko-leónsky
panovník. Ambiciózny Alfonz I. pokračoval vo
výbojoch a pod kresťanskú nadvládu dostal viaceré
oblasti súčasného Portugalska. Preto ho historici
nazvali Kráľom dobyvateľom (Conquistador).
V 15. a 16. storočí sa preslávilo Portugalsko
zámorskými objavmi (oboplávanie Mysu dobrej
nádeje – 1488, objavenie cesty do Indie a Číny
– 1498, objavenie Brazílie – 1500). Koncom
16. storočia stratilo Portugalsko svoje africké
a ázijské kolónie, zostala mu len Brazília.
Zavraždenie posledného kráľa z dynastie Braganća
a jeho následníka trónu v roku 1910 vyvolalo sled
udalostí, ktoré vyústili do vyhlásenia republiky.
V roku 1932 sa stal premiérom António de Oliveira
Salazar a nastolil diktatúru. Ukončila ju „karaﬁátová
revolúcia“ v apríli 1974, ktorá viedla
k demokratizácii spoločnosti.
Najväčšie mestá v Portugalsku sú Lisabon, Porto,
Braga a Coimbra. Lisabon je hlavné mesto, Porto je
považované za centrum kultúrneho diania, Braga za
baštu cirkvi, Coimbra je kolískou vzdelania a má aj
prezývku A Lusa Atenas – Lusitánske Atény. Prestíž
univerzity sem dodnes priťahuje tisíce študentov,
ktorí z viac ako 80-tisíc obyvateľov Coimbry tvoria
jednu štvrtinu.
Portugalsko je členom Európskej únie.

Vývoj počtu študentov v Portugalsku podľa typu vysokej školy
Typ školy/Akademický rok
Verejné vysoké školy
Súkromné vysoké školy
Spolu

1960/61

1970/71

1980/81

1990/91

2000/01

2005/06

2007/08

21 927

46 172

74 599

135 350

284 789

275 961

284 333

2 222

3 289

7 829

51 430

111 812

91 973

92 584

24 149

49 461

82 428

186 780

396 601

367 934

376 917

Zdroj: Higher Education Finance and Cost-Sharing in Portugal
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VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE
Vysokoškolské vzdelávanie v Portugalsku poskytujú univerzity a polytechniky,
ktoré môžu byť verejné a súkromné (tie môžu pôsobiť len so súhlasom
ministerstva pre vedu, technológie a vysoké školstvo). Systém vysokoškolského
vzdelávania upravuje zákon o vzdelávacom systéme.
Sieť verejných vysokých škôl tvorí 15 univerzít, 24 polytechník a 5 vojenských
a policajných inštitútov. Sieť súkromných škôl tvorí 32 univerzít a 36 polytechník.
Súčasťou niektorých univerzít (verejných aj súkromných) sú integrované
polytechnické školy a fakulty.
Zoznam všetkých portugalských vysokoškolských inštitúcií je zverejnený na
stránke ministerstva vedy, technológií a vysokého školstva (Ministério da Ciência
Tecnologia e Ensino Superior):
www.dges.mctes.pt/DGES/en/Students/Universities+Institutes+and+Schools
Vysokoškolské štúdium v Portugalsku je trojstupňové.
Prvý stupeň, bakalársky/licenciaturo, vedie k titulu licenciado; druhý,
magisterský/mestrado, vedie k titulu mestre a tretí, doktorandský/doutoramento,
k titulu doutor.
Tituly licenciado a mestre udeľujú univerzity a polytechniky, titul PhD. iba
univerzity.
Prvý stupeň na polytechnikách spravidla trvá 6 semestrov a zodpovedá 180
kreditom. Na univerzitách trvá od 6 do 8 semestrov a zodpovedá 180 až 240
kreditom. Druhý stupeň trvá na oboch typoch vysokých škôl 3 až 4 semestre, čo
zodpovedá 90 alebo 120 kreditom.

SCHÉMA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU V PORTUGALSKU

Zdroj: http://www.gepe.min-edu.pt
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Portugalský vysokoškolský system prechádza reformou v rámci vytvárania
jednotného európskeho vysokoškolského priestoru. V akademickom roku 2008/
2009 takmer 98 % otváraných študijných programov zodpovedalo princípom
bolonského procesu.
Programy ponúkané portugalskými vysokými školami (vedúce k získaniu titulu,
ako aj špecializové kurzy, ktoré sa nekončia udelením titulu) sú zverejnené na
stránke http://www.dges.mctes.pt/DGES/en/Students/Study+Opportunities/
Podmienky prijatia
Podmienkou prijatia na bakalársky stupeň je ukončenie stredoškolského štúdia
(minimálne 12 rokov vzdelávania) a úspešné zloženie prijímacích skúšok (niektoré
portugalské školy akceptujú aj zahraničné skúšky). Počet prijímaných študentov
na všetky vysoké školy každoročne stanovuje štát (tzv. numerus clausus).
Podmienkou prijatia do vyššieho stupňa je ukončenie nižšieho stupňa. V prípade
magisterského štúdia portugalské vysoké školy akceptujú zahraničné bakalárske
tituly získané za štúdium organizované podľa princípov bolonského procesu.
Bližšie informácie o prijímaní na vysoké školy (všeobecne) sú na stránke
http://www.dges.mctes.pt/DGES/en/Students/Access+to+Higher+Education/
Public+Institutions/, ako aj na stránkach jednotlivých vysokých škôl.
Od roku 2007 sa uchádzači o štúdium môžu prihlasovať aj on-line.

Na stránke portugalskej národnej kancelárie programu Erasmus záujemcovia nájdu príručku pre
študentov, ktorí chcú študovať na vysokej škole v Portugalsku (http://proalv.pt/erasmusInPt/
guia/STUDENTS_GUIDE.pdf), ako aj zoznam slovenských vysokých škôl zapojených do tohto
programu: http://proalv.pt/erasmusInPt/?p=28
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Prihlasovanie je spravidla do 1. júna pre začatie štúdia v zimnom semestri
a 1. novembra pre začatie štúdia v letnom semestri.
Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov. Prvý sa začína v septembri/októbri
a trvá do januára, keď sa začína prvé skúškové odobie, ktoré môže trvať do
februára. Druhý semester sa začína vo februári a trvá do mája, keď sa začína druhé
skúškové obdobie. To môže trvať do júna až júla.
Školné
V Portugalsku sa platí školné. Jeho výšku stanovujú jednotlivé vysoké školy, štát
však odporúča minimálnu výšku poplatkov (propinas), ktorá je 1,3-násobkom
minimálnej mesačnej mzdy (v roku 2010 to bolo 475 eur; bližšie informácie
o minálnej mzde: www.dgert.mtss.gov.pt/trabalho/rendimentos/evolucao_smn.htm).
Školné je však spravidla vyššie ako odporúčané minimum. Priemerné školné za
bakalárske a magisterské štúdium je od 950 do 1 250 eur ročne, za doktorandské
štúdium od 2 500 do 3 000 eur ročne. Na súkromných školách sú poplatky vyššie,
do 5 000 eur.
Náklady na štúdium a pobyt
Prenájom izby vyjde na 200 až 300 eur/mesiac, strava v univerzitnej jedálni do 300
eur/mesiac, výdavky na učebné pomôcky (fotokópie, knihy, slovníky...) od 50 do 100
eur.
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Verejné univerzity a ich webové stránky
Academia da Força Aérea
www.emfa.pt/afa
Academia Militar
www.academiamilitar.pt
Escola Naval
http://escolanaval.marinha.pt
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa
www.iscte.pt
Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna
www.esp.pt
Universidade Aberta
www.univ-ab.pt
Universidade da Beira Interior
www.ubi.pt
Universidade da Madeira
www.uma.pt
Universidade de Aveiro
www.ua.pt
Universidade de Coimbra
www.uc.pt
Universidade de Évora
www.uevora.pt
Universidade de Lisboa
www.ul.pt
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
www.utad.pt
Universidade do Algarve
www.ualg.pt
Universidade do Minho
www.uminho.pt
Universidade do Porto
www.up.pt
Universidade dos Açores
www.uac.pt
Universidade Nova de Lisboa
www.unl.pt
Universidade Técnica de Lisboa
www.utl.pt
(zdroj Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
http://www.a3es.pt/en/links/university-institutions/public)
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NAJLEPŠIE PORTUGALSKÉ UNIVERZITY
V dvoch najznámejších svetových rankingoch, Akademickom rankingu svetových
univerzít (Academic Ranking of World Universities, ARWU) a v Rankingu univerzít sveta
QS (QS World University Ranking) sa v roku 2010 umiestnili celkovo 4 portugalské
univerzity:
ARWU
401 – 500

Univerzita v Lisabone/Universidade de Lisboa

401 – 500

Univerzita v Porte/Universidade do Porto

QS
384

Nová univerzita v Lisabone/Universidade Nova de Lisboa

396

Univerzita v Coimbre/Universidade do Coimbra

451 – 500

Univerzita v Porte/Universidade do Porto
Zdroje: http://www.arwu.org, http://www.topuniversities.com

MAPA VEREJNÝCH UNIVERZÍT

Na stránke ministerstva vedy, technológií
a vysokého školstva http://www.dges.mctes.pt
sú zoznamy univerzít a polytechník spolu
s mapami, kde sa nachádzajú.
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Najstaršou univerzitou v Portugalsku je Univerzita v Coimbre (Universidade de Coimbra).
Bola založená v roku 1290 a v súčasnosti má vyše 22-tisíc študentov.
Bližšie informácie: www.uc.pt. Bližšie informácie o jednotlivých 8 fakultách univerzity
http://www.uc.pt/en/ects/info_inst/faculdades_depts/

Druhou najstaršou univerzitou je Univerzita v Évore (Universidade de Évora), ktorá vznikla
v roku 1559. V súčasnosti je jednou z najväčších inštitúcií na juhu krajiny, študuje na nej
asi 7 000 študentov. Bližšie informácie: www.uevora.pt.

Najväčšou univerzitou je Univerzita v Porte (Universidade do Porto) s takmer
28-tisíc študentmi. Bližšie informácie: www.up.pt
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ŠTIPENDIÁ


ŠTIPENDIÁ INŠTITÚTU CAMÕES

Podmienkou uchádzania sa o štipendiá portugalskej vlády, ktoré administruje
Inštitút Camões (Instituto Camões – IC), je akceptačný list z portugalskej
univerzity (okrem programu Fernão Mendes Pinto) a znalosť portugalského
jazyka. Štipendiá sú určené na štúdium alebo výskum portugalského jazyka
a kultúry. Ide o:
● štipendiá na 8-mesačný študijný alebo ročný výskumný pobyt
v oblasti portugalského jazyka a kultúry – určené na magisterské štúdium,
doktorandské štúdium,
● program Pessoa (do 8 mesiacov) – určený pre vedúcich katedier
portugalského jazyka alebo portugalských štúdií,
● program Vieira (do 8 mesiacov) – určený pre portugalčinárov –
prekladateľov alebo tlmočníkov,
● program Fernão Mendes Pinto na podporu výskumu
a vzdelávania v oblasti portugalského jazyka a kultúry (do 12 mesiacov)
– určený pre pedagogických alebo vedeckých pracovníkov spolupracujúcich
na programe vedeckého alebo odborného vzdelávania v oblasti
portugalského jazyka a kultúry.
Uzávierka žiadostí je on-line spravidla vo februári až marci.
Bližšie informácie: www.instituto-camoes.pt

 PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA EÚ – LLP (Erasmus)
Bližšie informácie: Národná agentúra programu (SAAIC) a vysoké školy,
ktoré sú zapojené do programu
Program Celoživotného vzdelávania je program Európskej únie na podporu
projektov v oblasti vzdelávania a vedy. Jeho podprogram Erasmus je
zameraný na oblasť vysokoškolského vzdelávania.
Erasmus sa zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania a podporu európskej
dimenzie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej
spolupráce univerzít, podporuje európsku mobilitu a zlepšuje transparentnosť
a úplné uznávanie štúdia a kvalifikácie v krajinách EÚ.
Program Erasmus podporuje mobility jednotlivcov, a to mobilitu študentov pre
účely štúdia na vysokoškolskej inštitúcii v inej zúčastnenej krajine, mobilitu
študentov pre účely odbornej stáže v podnikoch, centrách praktického
vyučovania, výskumných centrách a iných organizáciách v inej zúčastnenej
krajine, mobilitu pedagogických pracovníkov z vysokoškolských inštitúcií
alebo pozvaných pracovníkov z podnikov pre účely výučby v inštitúciách
vysokoškolského vzdelávania v zahraničí, mobilitu pedagogických alebo iných
pracovníkov z vysokoškolských inštitúcií pre účely školenia v zahraničí, ako aj
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intenzívne jazykové kurzy organizované pre prichádzajúcich študentov
v zapojených krajinách, kde sa hovorí menej používanými a menej
vyučovanými jazykmi.
Počas štúdia môže jednotlivec získať maximálne tri granty z programu
Erasmus: na študijný pobyt, odbornú stáž a na účasť na magisterskom
štúdiu Erasmus Mundus. Podrobné informácie o programe sú aj na stránke
Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu SAAIC, ktorej
časťou je Národná agentúra LLP/Erasmus – www.saaic.sk

 ŠTIPENDIJNÉ PROGRAMY SLOVENSKÝCH NADÁCIÍ A INŠTITÚCIÍ,
ktoré ponúkajú podporu študentov pri štúdiu v zahraničí, bez určenia cieľovej
krajiny. Bližšie informácie sú na uvedených webových stránkach:
● Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta
www.nadaciatatrabanky.sk
● Grantový program Nadácie Orange Šanca pre talenty
www.nadaciaorange.sk
● Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička
www.nadaciaspp.sk/hlavicka
● Štipendijný program U. S. Steel Košice
www.usske.sk/students/stip-s.htm
● Štipendijný program Nadácie pre deti Slovenska Per Aspera ad Astra
www.nds.sk

Informácie o štipendiách a grantoch na www.saia.sk
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UZNÁVANIE ČASTI ŠTÚDIA A DOKLADOV O VZDELANÍ
Ak plánujete štúdium v zahraničí, do prípravy zahrňte aj problematiku uznávania
dokladov o vzdelaní, ktoré získate. Môže sa stať, že doklad budete potrebovať
uznať či už na účely výkonu povolania, alebo pokračovania štúdia (uznanie na
akademické účely). Zistite si vopred, aké podklady budete potrebovať, aby ste ich
získali skôr, než sa vrátite na Slovensko.
O uznaní vysokoškolského vzdelania získaného v zahraničí na akademické účely
rozhoduje vysoká škola, ktorá uskutočňuje vzdelávanie v rovnakých alebo
príbuzných študijných odboroch, ako je získané vzdelanie. Ak v Slovenskej
republike takáto vysoká škola nie je, rozhodne Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR (Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré je
súčasťou medzinárodnej siete UNESCO – ENIC a medzinárodnej siete Európskej
únie – NARIC). Bližšie informácie o stredisku a jeho službách: www.minedu.sk
Doklad o vysokoškolskom vzdelaní 3. stupňa (PhD.) získaný v členskom štáte
Európskej únie uzná ministerstvo automaticky.
K žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní vysoké školy spravidla vyžadujú:
- overenú kópiu dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou
s úradným prekladom do slovenského jazyka,
- overenú kópiu dodatku k diplomu, ak ho zahraničná vysoká škola vydáva,
resp. overenú kópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných
skúškach s úradným prekladom do slovenského jazyka,
- odborné odporúčacie stanovisko Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu
SR, Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní, k stupňu vzdelania a k typu
vzdelávacej inštitúcie v zahraničí, ktorá doklad o vzdelaní vydala.
Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov musí byť
osvedčená orgánom štátu príslušným na jeho osvedčenie alebo notárstvom
v príslušnom štáte s odtlačkom pečiatky zastupiteľského úradu Slovenskej
republiky v tomto štáte.
Okrem uvedených dokladov možno od žiadateľa požadovať aj predloženie
iných dokladov a informácií, ak je to nevyhnutné na posúdenie obsahu
a rozsahu vzdelania nadobudnutého v zahraničí. Uznávanie dokladu o vzdelaní
je spoplatnená služba.
Čo sa týka uznávania výsledkov časti štúdia, teda po absolvovaní zahraničného
študijného pobytu počas riadneho štúdia na Slovensku, tu si stanovuje
každá vysoká škola vlastné postupy (spravidla v rámci študijného poriadku).
Odporúčame kontaktovať študijné oddelenie ešte pred nástupom na pobyt
a dohodnúť si podmienky uznania skúšok, zápočtov, resp. kreditov.
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PORTUGALSKO

ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

PORTUGALČINA A CERTIFIKÁTY Z PORTUGALSKÉHO JAZYKA
Po portugalsky na svete hovorí asi 200 miliónov ľudí. Portugalčina je oﬁciálnym
jazykom v 8 krajinách na 4 kontinentoch, v Európe je to kontinentálne Portugalsko
a dva autonómne regióny (Azorské ostrovy a Madeira), v Južnej Amerike je to Brazília,
v Afrike Angola, Mozambik, Guinea-Bissau, Kapverdské ostrovy, Svätý Tomáš a Princov
ostrov, v Ázii Východný Timor. Portugalčina je pracovným jazykom EÚ, OSN, Latinskej
únie, Merkosulu.
Certiﬁkáty PLE (Português Língua Estrangeira)
Na Slovensku je momentálne možné urobiť si jazykový kurz portugalského jazyka
a obdržať vysvedčenie o jeho absolvovaní. Kurz robí Portugalský inštitút.
Certiﬁkáty z portugalského jazyka sú:
CIPLE – Certiﬁcado Inicial de Português Língua Estrangeira, úroveň A2
DEPLE – Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira, úroveň B1
DIPLE – Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira, úroveň B2
DAPLE – Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira, úroveň C1
DUPLE – Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira, úroveň C2
Najbližšie testovacie centrá sú v Prahe, Viedni a Budapešti.
Bližšie informácie:
www.ﬂ.ul.pt/unidades/centros/caple/principal_en.htm
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ZAUJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
www.dges.mctes.pt/DGES/en
– ministerstvo vedy, technologií
a vyššieho vzdelávania; informácie
o vysokoškolských inštitúciách,
prijímaní na ne, o študijných
programoch
www.instituto-camoes.pt/actividades/
bolsas.htm – stránka Instituto Camoes
(portugalskej štipendijnej agentúry)
o štipendiách pre cudzincov do
Portugalska
www.naricportugal.pt/naric/ –
portugalský NARIC, informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní
www.portugal.sk – stránka Portugalského inštitútu, informácie o kurzoch portugalčiny;
informácie o Portugalsku
www.universia.pt – portál o portugalských univerzitách
www.portugal.gov.pt – portál verejnej správy, odkazy na ministerstvá, časť stránky sa
venuje dejinám, kultúre a zemepisu krajiny a upozorňuje na najzaujímavejšie zdroje
informácií on-line
www.embport.sk – stránka Veľvyslanectva Portugalskej republiky na Slovensku
www.lisbon.mfa.sk – stránka slovenského veľvyslanectva v Portugalsku
www.queimadasﬁtas.org – stránky oslavy konca akademického roka v Coimbre
– Queuima das Fitas (Pálenie stúh) – absolventi rituálne pália stužky, ktoré označujú
semestre a študijný odbor, týždenná akcia sa začína prvý štvrtok v máji

Na portáli bachelorsportal.eu môžu záujemcovia vyhľadávať bakalárske
programy aj portugalských univerzít.
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UŽITOČNÉ ADRESY
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava
www.minedu.sk

SAIA, n. o.
Bratislava
Námestie slobody 23
812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5441 1426
fax: 02/5441 1429
e-mail: saia@saia.sk
www.saia.sk

Veľvyslanectvo Portugalskej republiky
Moskovská 10
811 08 Bratislava
e-mail: embportbrat@stonline.sk
www.embport.sk

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
Avenida da Liberdade 200, 5 Esq.,
1250 – 147 Lisboa
Portugalsko
e-mail: emb.lisbon@mzv.sk
www.lisbon.mfa.sk
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