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 1.     Dostępność zajęć po angielsku: 

• niestety prawie wszystkie zajęcia odbywają się po hiszpańsku! 

• Jest jeden przedmiot na drugim semestrze na czwartym roku - Marketing Plan, który jest 

prowadzony w języku angielskim. 

 

2.        Uczelnia, sprawy organizacyjne 

• na uczelni wszyscy są mili, profesorowie pomocni, można zawsze umówić się na korepetycje i 

wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione. Mimo tego, że student zagraniczny jest traktowany 

jak każdy hiszpański student – trzeba oddawać te same projekty ( jeśli przedmiot tego 

wymaga) i pisać te same egzaminy, to przy wystawianiu oceny, profesorowie biorą pod 

uwagę barierę językową itp. 

• w biurze współpracy z zagranicą organizacja jest bardzo dobra, wszyscy są pomocni i mówią 

po angielsku. 

• raz w tygodniu w kinie odbywają się darmowe seans dla studentów. 

• uniwersytet posiada przepiękny kampus z bardzo dużą stołówką. 

• studentom przydzielani są mentorzy, którzy pomagają w pierwszych dniach pobytu. 

 

3.        Zakwaterowanie 

• trzeba znaleźć na własną rękę. Szukałam mieszkania na tych stronach, pierwsza to strona 

Uniwersytetu: 

http://ve.umh.es/nido/ 

https://www.idealista.com/ 

Być może istnieją też grupy na fb, ale nie wiem, ponieważ nie korzystałam z nich. 

 

4.        Koszty życia 

• koszty pokoju jednoosobowego wahają się między 110-190 euro razem z rachunkami.  

• W sklepach produkty są trochę droższe niż w Polsce.  

• Wszędzie można dojść pieszo, więc nie potrzeba używać komunikacji miejskiej.  

• Dostępne są ‘miejskie’ rowery, na które wcześniej trzeba wyrobić kartę. 

 

5.        Wskazówki praktyczne 



a.        polecam zapisać się na kurs języka hiszpańskiego, który jest organizowany 2 tygodnie przed 

rozpoczęciem zajęć. Można wtedy poznać innych studentów zagranicznych. 

b.      warto pojechać tam chociaż z minimalną znajomością hiszpańskiego i nie zniechęcać się na 

początku, ponieważ przy odrobinie wysiłku można bardzo szybko nauczyć się tego języka. 

 

 

6.        Opinia ogólna 

• uczelnia jest dobrze zorganizowana 

• miasto jest małe, ale przez to nie za drogie, bardzo dobrze się w nim żyje. Blisko do większych 

miast – Alicante, Murcia, czy Valencia. Blisko lotniska w Alicante. 

• zaletą jest bliskość morza oraz pogoda  

• bardzo polecam i zachęcam wybranie Universidad de Elche 


