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• Miasto wymiany (dojazd z Polski) 

Oviedo to dość małe miasto położone w północnej części Hiszpanii. Jest jest to stolica regionu 

Asturias i widać tam zamożne społeczeństwo i wielką dbałość o czystość (chodniki są myte co 

noc; nie ma porozrzucanych śmieci; piękna odnowiona architektura; zadbane parki i dużo 

zieleni) . Na ulicach można czuć się w pełni bezpiecznie, ponieważ nie ma ludzi bezdomnych 

czy kogokolwiek kto by nas zaczepiał. Nawet wracając w nocy czułam się bezpieczniej niż w 

Łodzi. Dojazd z Polski do Oviedo jest dość skomplikowany i zajmuje dużo czasu. Trzeba 

umiejętnie dobrać przesiadki aby nie zapłacić fortuny i nie podróżować zbyt długo.  

Oviedo samo w sobie jest położone między górami a od wybrzeża znajdującego się w Gijon 

dzieli nas 30 minut autobusem. Jeżeli ktoś chce podróżować po całej Hiszpanii to odradzam 

wyboru tej lokalizacji ponieważ Oviedo jest średnio skomunikowane z resztą kraju. Jednak 

polecam podróże po regionie i po okolicznych miasteczkach i wybrzeżu północnym. 

• Lokalizacja uczelni (usytuowanie uczelni) 

Wydział zarządzania położony jest w dzielnicy El Cristo, Która znajduje się około 30 minut 

pieszo od centrum miasta. w zależności od tego gdzie mamy mieszkanie można przemieścić 

się na nogach lub transportem publicznym. transport publiczny jest dość drogi i powolny więc 

najczęściej wszyscy przemieszczali się pieszo. obok wydziału zarządzania możemy znaleźć 

również wydział prawa, chemii i biologii. Dla mnie było to ułatwieniem ponieważ jedne zajęcia 

( język angielski) odbywały się na wydziale prawa.  

• Uczelnia  

Uczelnia jest państwowa, budynek wydziału zarządzania jest dość stary ale wpisuje się  

w klimat miasta. Na korytarzach można było zobaczyć dużo Hiszpanów, jednak na zajęciach 

wykładanych po angielsku większość stanowili studenci z wymiany.   

Rodowici Hiszpanie także sporadycznie uczęszczali na zajęcia po angielsku, ale niechętnie 

mówili w tym języku. 



Natomiast wykładowcy bardzo pilnowali aby nikt nie używał innego języka podczas zajęć niż 

język angielski.  

 

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

zajęć, sposoby zaliczenia, itd.) 

 W ofercie zarówno na semestr zimowy jak i letni można było znaleźć kilka przedmiotów 

wykładanych w języku angielskim. zapisy odbywały się przez platformę online gdzie każdy z 

przedmiotów był bardzo dokładnie opisany wraz z zakresem materiału oraz formą zaliczenia. 

zajęcia które ja wybrałam to: 

• Foreign trade,  

• Competitive analysis,  

• język angielski  

• zaawansowany kurs języka hiszpańskiego, który trwał miesiąc kosztował kilkadziesiąt 

euro i był wart 6 punktów ECTS.  

W ofercie przedmiotów wykładanych w języku angielskim można było znaleźć kursy związane 

z rachunkowością, finansami, ekonomią.  

Wszystkie przedmioty na które uczęszczałam były oceniane na podstawie frekwencji, 

aktywności podczas zajęć, prac domowych oraz egzaminu końcowego. Poziom był całkiem 

wysoki i wydaje mi się, że uczyłam się więcej niż w Polsce . 

• Accomodation (czy uczelnia posiada akademik, jeśli nie, to czy pomaga w znalezieniu 

zakwaterowania, warunki otrzymania miejsca w akademiku, opinia o akademiku, itd.) 

Nie wiem nic na temat akademików, ponieważ wszyscy studenci będąc tam na wymianie 

korzystali z wynajmu pokojów i mieszkań.  

O mieszkania najlepiej pytać na grupach erasmusowych z poprzednich lat na Facebooku.  

W ten sposób można dostać namiary do rzetelnych właścicieli.  

Ja wybrałam mieszkanie w dzielnicy El Cristo,  5 minut od uniwersytetu co miało swoje plusy i 

minusy. Miałam blisko na zajęcia oraz płaciłam dużo niższy czynsz, ale omijało mnie dużo życia 

towarzyskiego które dzieje się przede wszystkim centrum. 



 

• Organizacja   

Największą zaletą tego miasta jest prężnie działający ESN, w którym udziela się mnóstwo ludzi 

chętnych do pomocy przyjezdnym. Na początku każdego semestru jest organizowane 

welcome week, który serdecznie polecam. warto się na niego wybrać aby na spokojnie 

zapoznać się z miastem oraz znaleźć pierwszych znajomych zanim zaczną się zajęcia. 

Procedury po przyjeździe przebiegły bardzo sprawnie, biuro współpracy ze studentami  

z zagranicy pokierowało mnie i bez problemu wiedziałam gdzie i po co iść.  

Pani koordynator która została mi przydzielona była również wykładowczynią jednego  

z przedmiotów który wybrałam, przez co bardzo dobrze mówiła po angielsku oraz znała mnie  

z zajęć. Również była pomocna, rozwiała wszystkie moje wątpliwości związane  

z dokumentacją sprawnie wprowadziłyśmy zmiany w learning agreement.  

• Koszty życia  

Koszty życia są wyższe niż w Łodzi ale na tle innych miast hiszpańskich Oviedo wypada 

pozytywnie, jest na pewno taniej niż w Walencji czy Madrycie. Najczęściej wybieranym 

środkiem transportu są autobusy Alsa, pociągi są drogie.  

Co do kosztów mieszkania to można znaleźć taniej jeżeli mieszka się na obrzeżach czyli na 

przykład tak jak ja - w dzielnicy El Cristo (blisko do wydziału zarządzania). Mój czynsz za 

mieszkanie wynosił 160 € oraz dodatkowe 20 lub 30 € miesięcznie za zużytą wodę, prąd itd. 

Mieszkania w centrum to conajmniej 200-250 Oraz dodatkowo koszty zużytych mediów.  

Najtańszymi supermarketami jest sieć Mercadona.  

Dla osób spragnionych kaszy, białego twarogu czy innych przypraw z Polski można znaleźć 

jeden sklep z artykułami ze wschodu – Magazin Kashtan.  

• Życie studenckie na uczelni, w mieście (rozrywki, sport)  

Kalendarz eventów, imprez, zawodów sportowych, wycieczek i innych rozrywek jest 

przepełniony dzięki aktywności ESN dlatego życie studenckie toczy się na wysokich obrotach. 

Warto przygotować się na międzynarodowe kolacje aby godnie zaprezentować kuchnię 

polską. ☺ 



Tierra Astur jako restauracja obowiązkowa do odwiedzenia. ☺  

  

• Opinia ogólna: 

Jest to małe kameralne miasto, w którym bez problemu zna się praktycznie wszystkich 

studentów przebywających na wymianie.  Ma to swój urok i buduje się bardzo silna więź  

z wieloma osobami.  

Wybierając Oviedo, trzeba pamiętać o pogodzie która szczególnie w semestrze zimowym jest 

nieprzewidywalna i bardzo dużo pada. Temperatury raczej nie spadają poniżej zera, ale 

deszcze i wiecznie wilgotne powietrze dają się we znaki. Jadąc na semestr zimowy trzeba 

pamiętać o zabraniu ze sobą deszczówki, ciepłej kurtki i czapki ale także stroju kąpielowego, 

ponieważ wrzesień i październik to jeszcze zupełnie letnia aura, a od plaży dzieli nas jedynie 

30 minut.  

Polecam założenie konta walutowego na przykład w aplikacji revolut, ponieważ sama 

wybrałam konto w mbanku i miałam przez to dużo problemów z uwagi na ograniczoną 

możliwość wykonywania przelewów. Szybkie wykonywanie przelewów jest szczególnie ważne 

ponieważ w ten sposób rezerwuje się sobie miejsce na wszystkich wydarzeniach 

organizowanych przez ESN.  

Warto wziąć dodatkowe pieniądze i wziąć udział National Event, czyli 3 dniowej wycieczce do 

jednego z miast Hiszpanii, gdzie w tym samym czasie zjeżdżają się wszystkie sekcje ESN of 

Spain wraz z chętnymi uczestnikami wymiany. 

Wybierając Oviedo, warto znać podstawy  języka hiszpańskiego, ponieważ rodowici Hiszpanie 

nie są chętni aby rozmawiać w języku angielskim, szczególnie w sklepach czy u lekarza.  

 


