TESTEMUNHO
DE ESTUDANTES
INTERNACIONAIS
Meu nome é Wasim Tana e tenho 24 anos.
Venho de uma família multicultural, meu pai
é sírio e minha mãe é da Líbia. No entanto,
sou Turco. Aos 19 anos decidi viajar e continuar
a minha educação no estrangeiro, por isso viajei
para a Turquia para começar a estudar Engenharia
Mecatrónica durante 3 anos até participar no
programa Erasmus + e vir estudar 6 meses no IPT
em Tomar, Portugal.
Quais foram as principais 5 razões que te levaram a escolher o
Politécnico de Tomar, localizado numa pequena cidade do centro de
Portugal para estudares?
1º Uma Cidade pequena e verde.
2º Está localizado quase no centro de Portugal, basicamente perto de
todo o lado.
3º Após uma rápida pesquisa online, compreendi que os institutos em
Portugal se concentram no lado prático da educação, por isso preferi o IPT.
4º Para a vida dos estudantes, Tomar é muito barato em comparação com
outras cidades em Portugal, em termos de alojamento e despesas.
5º Encontrar uma universidade com equivalência para a engenharia
mecatrónica foi um desafio até me deparar com o IPT e finalmente
consegui encontrar um curso de equivalência que é engenharia
Electrotécnica e Computadores.

O que destacas de mais positivo no nosso Instituto e na cidade de
Tomar?
Acho que o facto que as turmas não estarem superlotadas dá aos alunos
a oportunidade de receber uma educação melhor. Além disso, Tomar é
extremamente adequado para a vida de estudante. Sem tantas
distrações, o aluno pode se concentrar nos estudos e o baixo custo de
vida também é um facto importante.

Quais foram as maiores dificuldades de adaptação que sentiste
quando chegaste?
Devo admitir que não tive muitas dificuldades quando cheguei. Contudo,
eu diria que o meu maior desafio era aprender português.

Se tivesses que resumir em duas frases como está a ser esta tua
experiência o que dirias?
Consegui encontrar um lar no estrangeiro, onde posso aprender,
trabalhar, e viver sem me sentir estrangeiro.

Recomendarias o nosso Instituto a outros alunos?
Sim, eu recomendaria o IPT a outros estudantes internacionais.

Que mensagem gostarias de deixar a outros alunos que estejam
agora a pensar candidatar-se ao nosso instituto como estudantes
internacionais?
A única forma de estarmos ligados ao nosso futuro é através do nosso
presente. Se tomares a decisão certa agora, irá moldar o teu futuro.

