
Incoming 
Students
Estudantes de Mobilidade e Intercâmbio
Exchange and Mobility Students

Informações práticas

Semana de acolhimento 
No início de cada semestre, em setembro e fevereiro, 
o Gabinete de Relações Internacionais, organiza uma 
“semana de acolhimento” com o objetivo de facilitar a 
integração dos estudantes na instituição e na cidade.

Serviço de transporte do aeroporto de Lisboa
O IPBeja organiza, em datas específicas e a anunciar 
diretamente aos estudantes, o serviço de transporte do 
aeroporto de Lisboa para Beja.

Custo de vida
O custo de vida em Beja é bastante acessível e inferior ao 
praticado na maioria das cidades portuguesas. Alugar um 
quarto custará entre 165€/200€ por mês. Uma refeição 
completa no refeitório custa 2,30€.

Alojamento
Os estudantes de mobilidade e intercâmbio podem candi-
datar-se a um alojamento na Residência de Estudantes. A 
mensalidade terá um custo de 165€ por pessoa e os quar-
tos são normalmente partilhados por 4 estudantes. O alo-
jamento de estudantes no IPBeja é da responsabilidade dos 
Serviços de Ação Social. As candidaturas são submetidas 
em formulário on line a disponibilizar aos estudantes rece-
bidos. O número de quartos para os estudantes de inter-
câmbio é limitado. A atribuição de quarto seguirá a ordem 
de submissão das candidaturas. 

O aluguer e partilha de apartamentos é uma opção muito 
popular entre os estudantes. Os estudantes podem procu-
rar esta possibilidade de alojamento após a chegada a Beja.

“Buddy mentors”
Estudantes do IPBeja  disponíveis para acolher os colegas 
estrangeiros e ajudá-los na sua integração na instituição 
e na cidade.

Practical Information

Welcome Week 
At the beginning of each semester, in September and 
February, the International Relations Office organises a 
“welcome week” aimed at fostering the integration of in-
coming students in the institution and in the city.

Lisbon Airport pick-up service 
Students arriving at Lisbon Airport can catch IPBeja’s 
complimentary shuttle bus to Beja, on specific dates to be 
announced directly to the students.

Cost of living 
Living costs in Beja are quite affordable and lower than in 
most Portuguese cities. Renting a room will cost around 
165€/200€ per month. A full meal in the canteen is 2.30€.  
Students usually spend around 250€/month on meals.

Accommodation
All international students can apply for a vacancy in our 
Student Halls of Residence. The monthly rate is 165€ per 
person and a room is usually shared by 4 students. Student 
accommodation at IPBeja is managed by the Social Servi-
ces. Applications are submitted in specific online form to 
be sent to incoming students. There is a limited number 
of rooms for exchange students. First come, first served!

Private apartments are usually a more popular option among 
exchange students. We recommend that students look for 
this kind of accommodation after their arrival in Beja.

Buddy mentors 
IPBeja’s students are available to help international collea-
gues in their integration in the city and in the institution.

International Contacts
International Relations Office: 
gri@ipbeja.pt 

Incoming exchange students coordinator: 
Fátima Raposo (fatimaraposo@ipbeja.pt)  

More information: 
www.ipbeja.pt

Contactos Internacionais
Gabinete de Relações Internacionais: 
gri@ipbeja.pt
Pessoa de contacto para os estudantes de intercâmbio: 
Fátima Raposo (fatimaraposo@ipbeja.pt)

Para mais informação: 
www.ipbeja.pt  



ESTUDANTES DE MOBILIDADE E INTERCÂMBIO
O IPBeja dá as boas vindas aos estudantes estrangeiros!
Estuda e diverte-te na cidade de Beja, de forma segura e acessível.

EXCHANGE AND MOBILITY STUDENTS 
IPBeja welcomes foreign students!
Study and have fun in the affordable and safe city of Beja. 

O Instituto Politécnico de Beja 
O Instituto Politécnico de Beja (IPBeja), localizado a sul de 
Portugal a 180 km de distância de Lisboa, é uma instituição 
pública de ensino superior politécnico.

O IPBeja tem mais de 2.500 estudantes, inscritos em cur-
sos técnicos superiores profissionais, de licencia-
tura e de mestrado nas seguintes áreas: 
Agronomia, Engenharia do Ambiente, 
Tecnologias Bioanalíticas, Tecno-
logia dos Alimentos, Educação, 
Serviço Social, Arte e Multimé-

dia, Desporto, Enfermagem, Terapia Ocupacional, Gestão, 
Turismo, Engenharia Informática e Solicitadoria.

O IPBeja beneficia de uma estrutura académica, de in-
vestigação e administrativa de 400 colaboradores e in-
tegra quatro Escolas Superiores: Agricultura, Educação, 
Saúde e Tecnologia e Gestão e três unidades de formação 

e desenvolvimento: a Biblioteca, o 
Museu Botânico e o Centro de 

Transferência de Conheci-
mento.

The Polytechnic Institute of Beja 

The Polytechnic Institute of Beja (IPBeja), located in the 
south of Portugal, 180Km far from Lisbon, is a professional 
and research-oriented public higher education institution.

IPBeja has more than 2.500 students, enrolled in un-
dergraduate and post-graduate programmes in the 
following study areas: Agronomy and Environmental 
Engineering, Bioanalytical Sciences, Food Sciences, 
Education, Social Work, Arts and Multimedia, Sports, 
Nursing, Occupational Therapy, Management, Tourism, 
Computer Sciences, and Applied Law.

IPBeja’s academic, research and administrative struc-
ture is supported by 400 staff members and compri-
ses four schools: Agriculture, Education, Health, and 
Technology and Management and three training and 
development units: the Library, the Botanical Museum 
and the Knowledge Transfer Centre

Information about exchange mobility

Who can apply?
Students enrolled in higher education institutions with 
which IPBeja has a cooperation agreement can apply for a 
studies or traineeship period.

How to apply?
First, the sending institution nominates students by sen-
ding an e-mail to gri@ipbeja.pt, after which the students 
will receive information on how to proceed with the on-
line application on the MobilidadeNet platform.

Nomination and application deadlines
1st semester – Nomination: 15th June; Application: 30th 
June

2nd semester – Nomination: 15th December; Application: 
30th December

Language requirements
IPBeja does not require any proof of English/Portuguese 
language proficiency; however, we expect our incoming 
exchange students to have sufficient skills in English or 
Portuguese to attend classes and participate in academic 
activities.

Academic calendar 
First semester / autumn: mid-September – end of Ja-
nuary (approx. 5 months)    

Second semester / spring: beginning of February – end of 
June (approx. 5 months)

Informação sobre mobilidade para intercâmbio

Quem se pode candidatar?
Os estudantes inscritos em instituições de ensino supe-
rior com as quais o IPBeja tem um acordo de cooperação 
podem candidatar-se a um período de estudos ou estágio.

Como submeter a candidatura?
Primeiro, a instituição de envio nomeia os estudantes re-
metendo um e-mail para gri@ipbeja.pt, após o que estes 
receberão informação sobre como avançar com a candi-
datura on line na plataforma MobilidadeNet.

Nomeação e prazos de candidatura
1º Semestre – Nomeação: 15 de junho; Candidatura: 30 
de junho

2º Semestre - Nomeação: 15 de dezembro; Candidatura: 
30 de dezembro

Competências linguísticas
O IPBeja não exige comprovativo de competência linguís-
tica em Português ou Inglês, contudo espera-se que os 
estudantes recebidos possuam um nível de inglês ou por-
tuguês que lhes permita acompanhar as aulas e participar 
nas atividades académicas.

Calendário académico
Primeiro semestre / outono: meados de 
setembro - final de janeiro (aprox. 5 
meses)

Segundo semestre / primavera: 
início de fevereiro – final de 
junho (aprox. 5 meses)

Catálogo de Cursos: escolhe as tuas unidades 
curriculares!
O IPBeja disponibiliza unidades curriculares lecionadas 
em língua inglesa nas áreas da Agricultura, Engenharia do 
Ambiente, Tecnologia dos Alimentos, Gestão e Turismo.

Recomendamos aos estudantes de intercâmbio que 
submetam a proposta de plano de estudos 

selecionando unidades curriculares do 
“Catálogo de Unidades Curriculares em 

Inglês”, disponível em: https://www.
ipbeja.pt/servicos/gmc/Paginas/

International%20Students%20
(Erasmus).aspx

Os estudantes podem também selecionar unidades cur-
riculares do Catálogo Geral de Cursos. Embora as aulas 
sejam lecionadas em português, os estudantes de inter-
câmbio poderão beneficiar de apoio tutorial em inglês.

O Catálogo de Cursos do IPBeja está disponível em:  
https://www.ipbeja.pt/en/Courses/Pages/default.aspx 

Curso Intensivo de Língua Portuguesa
No início de cada semestre, o Centro de Línguas e Culturas 
do IPBeja promove cursos intensivos de língua portuguesa 
para os estudantes recebidos. Este curso é gratuito e pode 
ser incluído no plano de estudos do estudante (4 ECTS / 
60h). Os participantes que concluírem o curso com suces-
so receberão um certificado de língua Portuguesa.

Course catalogue: select your course units!
IPBeja offers course units taught in English in the acade-
mic areas of Agriculture, Environmental Sciences, Food 
Technology, Management, and Tourism.

It is recommended that exchange students submit their 
learning agreement proposal by selecting courses from the 
“Course Units in English Catalogue” available at: https://
www.ipbeja.pt/servicos/gmc/Paginas/International%20
Students%20(Erasmus).aspx

Students can also choose course units available in the 
general course catalogue. Although classes are in Portu-
guese, exchange students have tutorial support in English. 

IPBeja’s general course unit catalogue is available at: 
https://www.ipbeja.pt/en/Courses/Pages/default.aspx

Portuguese Language Intensive Course 

Each semester, IPBeja’s Centre for Languages and Cul-
tures organises a Portuguese language intensive course 
targeted at incoming students. This course is free and can 
be added to the students’ learning 
agreements (4 ECTS / 60 h). 
All participants who succes-
sfully complete the course 
will receive a Portuguese 
language certificate.


