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Informacje o Uczelni przyjmującej:
Uniwersytet w Algarve (Portugalia) jest młodą uczelnią publiczną, założoną w 1979 r. Uczelnia zatrudnia ponad 700 pracowników naukowych. Kształci się na niej blisko 10 000 studentów. Uniwersytet oferuje studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie. Posiada trzy wydziały oraz cztery szkoły ulokowane w 4 kampusach.  
Znajdujący się w centrum Faro - Penha kampus składa się z: 
- Szkoły Edukacji i Komunikacji 
- Szkoły Zarządzania, Hotelarstwa i Turystyki
- Instytutu Inżynierii
6 km od centrum Faro ulokowany jest kampus Gambelas, gdzie znajdują się wydziały:
- Wydział Humanistyczny i Nauk Socjologicznych 
- Wydział Ekonomii
- Wydział Nauk Technicznych oraz 
Departament Nauk Biomedycznych i Medycznych 
Na wjeździe do miasta znajduje się natomiast Saude kampus ze Szkołą Nauk o Zdrowiu.
Ostatni kampus znajduje się w Portimao – drugim co do wielkości mieście w regionie Algarve i oferuje studia z zakresu zarządzania i turystyki.

Dzień pierwszy – 8 maja 2017 r.
Pierwszego dnia naszego pobytu w Faro udałyśmy się do kampusu Gambelas, gdzie byłyśmy umówione w biurze Współpracy Międzynarodowej z Panią Diną Jesus, z którą wcześniej korespondencyjnej ustalałyśmy program i warunki naszej wizyty na Uniwersytecie w Algarve. Na miejscu okazało się, że naszym opiekunem będzie Pani Carla Mendes, która przywitała nas na Uczelni oraz przedstawiła pracowników Biura. Pani Carla Mendes opowiedziała nam, że w ostatnich latach program Erasmus + stał się ogromnie popularny ze względu na realizowaną przez Uniwersytet strategię internacjonalizacji. Aż 10% studentów, którzy kształcą się na uczelni to studenci z zagranicy ( z ponad 60 krajów), z czego prawie połowa studiuje w ramach umów dwustronnych i programów Erasmus i Erasmus Mundus. Ciekawostką dla nas był fakt, że liczną grupę – na 3 miejscu pod względem liczby studentów zagranicznych – stanowią studenci z Polski. 
Następnie udałyśmy się na spotkanie z Panem Andre Botelheiro, dyrektorem Departamentu Marketingu i Komunikacji. Pan Andre Botelherio przedstawił nam pracowników swojego biura i jego strukturę oraz opowiedział o zakresie działań i kompetencji, za które jest odpowiedzialny jego departament. 
Dowiedziałyśmy się o metodach, technikach i narzędziach marketingowych wykorzystywanych w promocji studiów i Uczelni. Działania te są zbliżone do tych, prowadzonych przez nas - w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi: wydawane są broszury, informatory, ulotki i katalogi, organizowane są różnorakie eventy i konferencje, Uczelnia reklamuje się w prasie, radiu, telewizji oraz na bilbordach a także bierze udział w targach edukacyjnych. Latem organizowane są specjalne kursy dla kandydatów, podczas których mogą oni wziąć udział w ciekawych warsztatach oraz zajęciach integracyjnych. 

Dzień drugi – 9 maja 2017

Drugi dzień naszej wizyty poświęciłyśmy na zwiedzenie kampusu Gambelas, który składa się z wielu budynków. Każdy wydział ma swój odrębny gmach z salami wykładowymi, aulami i zapleczem socjalnym. Na terenie Gambelas znajdują się także: Rektorat, biura administracji, biblioteka, aule oraz akademiki. Tego dnia miałyśmy okazję uczestniczyć także w organizowanej Międzynarodowej konferencji „Dziedzictwo kulturowe diety śródziemnomorskiej”. Konferencję uroczyście otworzył Minister Rolnictwa Portugalii. Wydarzenie zgromadziło profesorów uniwersyteckich i naukowców, nauczycieli różnych poziomów edukacji, specjalistów z dziedziny kultury i dziedzictwa żywności, rolnictwa i środowiska, zdrowia i żywienia zainteresowanych tymi zagadnieniami.

Dzień trzeci – 10 maja 2017 
Trzeciego dnia pojechałyśmy pociągiem do sąsiedniego miasta Albufeiry, gdzie odbywały się targi edukacyjne: Opto – V Forum Edukacji i Szkoleń w Algarve. Wzięło w nich udział ponad 100 wystawców: szkół średnich, zawodowch oraz uczelni wyższych. Wydarzenie to obfitowało w wiele różnego rodzaju spotkań, prezentacji warsztatów, pokazów i koncertów i spotkało się z ogromnym zainteresowaniem młodzieży. Podobnie jak w Polsce każda szkoła i uczelnia miała swoje odrębne stoisko, na którym prezentowała i promowała ofertę. Rozdawane były ulotki informatory oraz gadżety. Aby przyciągnąć uwagę kandydatów, organizowano także specjalne prezentacje, doświadczenia chemiczne, pokazy kulinarne, a nawet zawody sportowe.

Wnioski 
Podsumowując zdobyte doświadczenia możemy stwierdzić, że sposoby promocji realizowane w Uniwersytecie w Algarve są bardzo podobne do technik i narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Podobnie jak nasze, tamtejsze biuro promocji obok marketingowych, realizuje zadania z zakresu public realtions oraz media relations. Na uwagę zasługuje natomiast fakt bardzo dobrych relacji z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami. Jak przyznał Pan Andre Botelherio kontakty te są doskonałe, gdyż Uniwersytet Alagrve jest ważnym i cenionym ośrodkiem rozwoju kulturalnego, naukowego i technologicznego, dzięki czemu dostarcza prasie wielu cennych informacji, nowinek i ciekawostek. Przyznać natomiast trzeba, że choć podobne, działania prowadzone na Uniwersytecie w Algarve mają o wiele większy rozmach i zakres, ze względu na wielkość Uczelni, liczbę studentów oraz wydziałów.  


