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MIJN VRIJE TIJD IN LISSABON

INTRODUCTIE

INTRODUCTIEWEEKEND

Aangezien ik graag wilde weten hoe
studeren in het buitenland me zou bevallen, heb ik me vorig jaar aangemeld
voor het ATHENS-programma. Ik kreeg
niet veel later te horen dat ik naar
Lissabon mocht om daar aan het Instituto Superior Technico de Lisboa een
vak over ‘Quality Control’ te volgen.
Vervolgens heb ik snel een vliegticket
geboekt en half maart vertrok ik. Eén
buitenlandse student uit Delft ging ook
naar Lissabon voor een ander vak,
maar ik was daar de enige Nederlander.
Dit betekende dat ik wel moest integreren met de studenten uit andere
landen.
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Ik raad dan ook zeker aan om met de
studenten uit andere landen in contact
te komen, ook als er meer Nederlandse
studenten vanuit Delft zijn en je dan
wellicht geneigd bent meer met elkaar
op te trekken.

KWALITEITSCONTROLE
Na een geslaagd weekend begon de
collegeweek maandagochtend. De
docent van het vak bleek erg enthousiast en vriendelijk. Hij heeft ons naast
het meegeven van een aantal methoden
voor kwaliteitscontrole vooral proberen
te doordringen van het belang van
kwaliteitscontrole in organisaties. Met
goede verhalen en levendige voorbeelden is dit hem denk ik goed gelukt.
Zo liet hij tijdens college een keer een
foto zijn waarbij enkele Coca-colaflesjes
naast elkaar stonden die niet gelijkelijk
waren gevuld. Toen wij dezelfde week in
een restaurant allen hetzelfde drankje
geserveerd kregen, maar in verschillende hoeveelheden zagen we dit
direct. Zo hadden de lessen dus al
indruk op ons gemaakt. De collegedagen waren in het algemeen vrij lang,
maar niet zeer intensief. Bovendien
waren we op woensdag iets eerder vrij
evenals op vrijdag na het tentamen.

Het eerste weekend bestond uit een sociaal programma, waarbij we op zaterdag
de ‘nieuwe stad’ bezochten en op zondag de ‘oude stad’. De ‘nieuwe stad’
bevindt zich in het Parque das Nações waar we o.a. het oceanium hebben
bezocht. Dit was erg mooi, maar nog mooier waren de historische schatten van
Lissabon die we op zondag te zien kregen. Deze dag bestond uit een tramrit door
de smalle straten van het centrum van Lissabon en een tour langs de bekendste
en mooiste pleinen en gebouwen die Lissabon herbergd.

HET NACHTLEVEN
Buiten het feit dat we in het eerste weekend veel cultuur en historie hebben gesnoven, was dit natuurlijk ook het moment om de andere studenten te leren
kennen. Uiteraard leenden de avonden zich hier het beste voor. Zo zijn we naar de
Bairra Alto geweest, een erg gezellige uitgaanswijk waar het stikt van de kroegjes
en iedereen buiten op straat staat te drinken. Dat ondervonden ook twee Noren,
die wat al te hevig door hun universiteit waren gesubsidieerd en zich meteen te
buiten gingen aan het voor hen relatief goedkope bier, waardoor ze de 2e dag van
het sociale programma moesten missen. Voor de betere discotheken moet je
echter naar de ‘Docas’, een gebied waar de meer hippe en dus ook duurdere
tenten te vinden zijn.

Biertje in Bairra Alto

Quality control

Torre de Belem

DE ERVARING
Lissabon met Castelo Sao Jorge

College op de uni

Het introductieweekend van de Athens-course bestaat uit een sociaal programma, waarbij we op zaterdag de ‘nieuwe stad’ bezochten en op zondag de
‘oude stad’. Het Athens-programma is een leuke mix van een verdieping in een
bepaald onderwerp en het ontdekken van een Europese stad.

TIPS & TRICKS
POPULAIR PROGRAMMA
Schrijf je in voor meerdere ATHENS-courses die je interessant lijken als je er
zeker van wilt zijn dat je naar het buitenland kan. De eerste keer had ik me
slechts voor één ATHENS-course opgegeven en toen werd ik niet uitgekozen.
Sommige courses zijn namelijk erg populair.
MÉÉR LISSABON
Boek het weekend aan het eind van de ATHENS-week eraan vast om nog meer
van de stad en omgeving te zien.
TECHNIEK, BESTUUR EN MANAGEMENT

Om af te sluiten wil ik nog een mooie anekdote geven over het leven op de
campus van de universiteit in Lissabon. Het is hier namelijk heel gebruikelijk om
overdag bier te drinken op de campus. Het is in de kantine de hele dag te bestellen en wordt in de pauzes zonder probleem geconsumeerd. Sterker nog: een
aantal medestudenten en ik lunchten een keer met de docent, die in het bijzijn
van ons ook zonder zich te generen een biertje nuttigde. Niet echt iets wat ik in
Delft gewend ben, maar wel mooi!
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