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1. Dostępność zajęć po angielsku: 

 

• na pierwszym semestrze bardzo ograniczona, na drugim jest ich więcej do wyboru 

 

2. Organizacja 

 

• Muszę przyznać, że uczelnia działa jak bardzo sprawny mechanizm. Już w maju/czerwcu 

dostaje się maila z terminami zajęć, salami w jakich się będą odbywały oraz nawet terminami 

egzaminów z poszczególnych przedmiotów.  

• Studentom przydzielani są mentorzy, którzy służą radą, są specjalnie do tego przeszkoleni.  

• Na każdym przedmiocie jest dużo projektów grupowych podczas całego semestru (średnio 

raz w miesiącu), także trzeba włożyć w to sporo pracy, ale jest to opłacalne ponieważ dzięki 

temu ma się szansę na uzyskanie zaliczenia bez podchodzenia do egzaminu.  

• Uczelnia posługuje się platformą internetową typu Moodle, która służy do kontakty z 

wykładowcami, wrzucane są tam wszystkie prezentacje i materiały z zajęć i to również tam w 

formie elektronicznej przesyła się swoje projekty zaliczeniowe (tylko w formie 

elektronicznej).  

• Istnieje również wersja mobilna tej strony, która działa bardzo sprawnie. Na całym kampusie 

jest również bardzo dobrze działające WI-FI co znacznie ułatwia naukę i uprzyjemnia pobyt na 

uczelni. 

 

3. Zakwaterowanie 

 

• trzeba je sobie znaleźć na własną rękę. Istnieją akademiki, ale w Hiszpanii jest to raczej ta 

droższa forma zakwaterowania, także rekomendowałabym szukanie pokoju w mieszkaniu 

studenckim. Należy się tym zająć na długo przed wyjazdem bo w Walencji jest kilka uczelni, 

• przyjeżdża bardzo dużo studentów i najlepiej zlokalizowane pokoje znikają jak świeże 

bułeczki. Polecam dołączenie do grup facebookowych, są tam publikowane ogłoszenia.  

 

4. Koszty życia 

 

• można wynająć ładny pokój jednoosobowy w dobrej lokalizacji, z opłatami w granicach 230 

euro (oczywiście trzeba trochę poszukać bo łatwo przepłacić). Poza tym, jeśli przeważnie 

gotuje się samemu, to pozostałe wydatki można zamknąć w 270/300 euro.  

 

5. Wskazówki praktyczne 



 

• nie korzystajcie z agencji happyforeignersworld, ponieważ z właścicielem absolutnie nie da 

się dojść do porozumienia. 

• warto wyrobić sobie kartę Valenbisi (rowerowa), ponieważ system rowerów miejskich i dróg 

rowerowych jest bardzo dobrze rozwinięty  

• warto pojechać tam chociaż z minimalną znajomością hiszpańskiego  

 

6. Opinia ogólna 

• miasto jest fantastyczne, uczelnia bardzo dobrze zorganizowana, myślę, że prawdą jest, że 

jest to najlepsze możliwe miejsce na odbycie swojej wymiany studenckiej. Gdybym mogła 

wybrać jeszcze raz, na pewno wróciłabym tutaj. 


