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Miasto wymiany (dojazd z Polski)  

Walencja jest miastem, do którego z łatwością dostaniemy się z każdego zakątka Europy, w tym z 

Polski. Przewoźnicy oferujący tanie połączenia lotnicze, tacy jak Ryanair oraz WizzAir, obsługują 

pasażerów na trasie z Warszawy czy Gdańska. Jeśli jesteśmy zainteresowani bezpośrednim lotem z 

Łodzi, jest to możliwe lądując na pobliskim lotnisku w Alicante. Wówczas czas dojazdu do Walencji 

wydłuży się o dodatkową 2-godzinną trasę autobusem.  

 

Uczelnia (państwowa, prywatna, liczba studentów, liczba studentów z wymiany, warunki 

studiowania) 

Universidad de Valencia jest publiczną uczelnią, która cechuje się prestiżowymi wynikami. Jej 

międzynarodowy charakter przejawia się poprzez możliwość uczestnictwa w kursach prowadzonych w 

języku angielskim. W ramach programu Erasmus+ Studia uczelnia przyjmuje wielu studentów z całego 

świata. Uczelnia podzielona jest na kampusy które, w zależności od studiowanego kierunku, 

zlokalizowane są w pobliżu wspólnoty Burjassot czy Paterna, w centrum miasta Walencji przy ruchliwej 

ulicy Blasco Ibañez lub niedaleko plaży El Cabanyal. Do nauki zachęcają ogromne biblioteki dostępne 

przy każdym z kampusów.   

Przedmioty (oferta zajęć, sposoby zapisywania się na zajęcia, forma prowadzenia zajęć, sposoby 

zaliczenia, itd.) 

• Zdecydowanym plusem Uniwersytetu jest szeroka oferta zajęć dostępnych w języku 

angielskim, która udostępniana jest na stronie internetowej i przedstawia szczegółowe 

informacje dotyczące godzin zajęć czy zakresu materiałów.  

• Zapisy na przedmioty odbywają się online jeszcze przed rozpoczęciem semestru.  

• O otwarciu platformy do zapisów Uczelnia informuje drogą mailową.  

• Prowadzone na Uczelni zajęcia są wymagające, ponieważ składają się z części praktycznej oraz 

teoretycznej.  

• Wykładowcy stawiają priorytet na cotygodniowe prace grupowe oraz końcowe projekty 

zaliczające przedmiot.  

• Oprócz nich, każdy ze studentów zobowiązany jest do zaliczenia egzaminu kończącego 

przedmiot.  

• Zimowa sesja egzaminacyjna odbywa się w styczniu i trwa 3 tygodnie.  

 



Accomodation  

• Uczelnia współpracuje z paroma akademikami, jednak nie pomaga w znalezieniu 

zakwaterowania.  

• W samej Walencji działa jednak wiele organizacji studenckich, do których można zgłosić się o 

wsparcie ze znalezieniem pokoju czy mieszkania na wynajem krótkoterminowy.  

• Trzeba jednak przyznać, że jest to jeden z najcięższych aspektów przeprowadzki do Walencji – 

miasto zmaga się z niewystarczającą ilością mieszkań na wynajem w stosunku do 

przyjeżdżających studentów. Skutkuje to rosnącymi cenami wynajmu, częstymi oszustwami 

internetowymi oraz pogarszającymi się warunkami mieszkalnymi.   

Organizacja   

• International Relations Office (IRO) na Uniwersytecie w Walencji organizuje spotkanie 

informacyjne na początku semestru, a każdy ze studentów otrzymuje dedykowanego 

studenta-opiekuna, tak zwanego Buddy’ego, z którym może kontaktować się z zapytaniami 

dotyczącymi kwestii akademickich.  

• Z uwagi na ogromną ilość studentów przyjeżdżających na Uniwersytet w Walencji w ramach 

programów wymian międzynarodowych, dalszy kontakt z IRO jest utrudniony.  

• Aby dokonać zmian w Learning Agreement czy załatwić jakąkolwiek kwestię w Biurze 

niezbędna jest wcześniejsza rejestracja wizyty, tak zwana cita previa, poprzez dedykowaną 

stronę internetową.  

• W szczytowym okresie zainteresowania studentów takimi zmianami, tj. we wrześniu, czeka się 

na nią do 4 tygodni.  

Koszty życia  

• Koszty życia w Walencji przekraczają kwotę stypendium, które studenci otrzymują w ramach 

programu Erasmus+ Studia.  

• Wynajem pokoju oscyluje wokół kwoty 400€.  

• Dwudaniowy obiad z napojem na kampusie Uczelni to wydatek w wysokości 8€. Za ten w 

mieście zapłacimy 15€.  

• Pojedynczy bilet komunikacji miejskiej kosztuje 1.5€.  

• Składając jednak wniosek o wydanie karty Abono Joven osoby do 30 r.ż. mogą w Walencji 

podróżować za darmo każdym środkiem transportu – autobusem bądź metrem. Zniżka 

obowiązuje do końca obecnego roku 2023.  

Życie studenckie na uczelni, w mieście  

W Walencji działa wiele organizacji studenckich, które organizują liczne spotkania, rozrywki czy 

wycieczki. Koszt jednodniowej wycieczki do miasta we Wspólnocie Walencji nie przekracza 30€.  

Miasto jest również znane z licznych wydarzeń sportowych takich jak maratony i półmaratony.  

W każdej dzielnicy znajdziemy wiele siłowni, w których miesięczny karnet kupimy już za 25€.  

Przez Walencję ciągnie się również 9-kilometrowy park Turia, który przyciąga nie tylko biegaczy czy 

piłkarzy, ale również miłośników pikników na świeżym powietrzu.  

 



Opinia ogólna 

Walencja jest idealnym miastem do wymiany w ramach programu Erasmus+ Studia. Zachęca piękną 

pogodą, przepyszną kuchnią, zapierającymi dech w piersiach widokami oraz wysokim poziomem 

edukacji.  

Należy jednak mieć na uwadze koszty utrzymania… Ponieważ w Walencji obowiązuje inna waluta jaką 

jest €, codzienne wydatki będą wyższe niż w polskich miastach. Dlatego też do takiego wyjazdu warto 

się wcześniej przygotować pod względem finansowym.  


