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Miasto wymiany (dojazd z Polski) 

Valencia. Bezpośrednie połączenie lotnicze z Polski. 

 

Lokalizacja uczelni (usytuowanie uczelni) 

Uczelnia znajduje się poza centrum miasta, w jednej z dzielnic dość dobrze skomunikowanej z 

dowolnym punktem w Walencji. W okolicy znajdują się dzielnice mieszkalne, gdzie można znaleźć 

zakwaterowanie. 

 

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

studiowania) 

Uczelnia państwowa, ok. 65.000 studentów, ok. 2500 studentów z wymiany Erasmus. 

Uczelnia posiada 3 kampusy, do których można dojechać różnymi środkami transportu. Na kampusie 

wydziału ekonomicznego znajdują się budynki z salami wykładowymi, administracyjnymi i 

konferencyjnymi, biblioteka wydziałowa, kawiarnie i miejsca do nauki. Budynki są dość surowe w 

formie architektonicznej. Sale są dobrze wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, jak 

rzutniki, komputer, tablice itp. Wszystkie miejsca siedzące na salach wykładowych posiadają gniazdka 

elektryczne do podłączenia laptopów. Uczelnia zachowywała bardzo wysoką dbałość o warunki 

sanitarno-higieniczne (wietrzenie pomieszczeń, otwarte okna w czasie zajęć, płyn do dezynfekcji w 

każdej sali, permanentna działalność personelu sprzątającego na korytarzach). 

 

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

zaliczenia, itd.) 

 Oferta zajęć do wyboru jest bardzo szeroka (ok. 200 przedmiotów do wyboru w języku hiszpańskim i 

ok. 80 w języku angielskim w ramach wydziału ekonomicznego w semestrze zimowym). Na zajęcia 

należy się zapisać indywidualnie (niezależnie od learning agreement) przed rozpoczęciem semestru za 

pośrednictwem platformy elektronicznej. Liczba miejsc dla studentów zagranicznych jest ograniczona 

– dla pewnych przedmiotów jest to np. 60 miejsc, ale dla niektórych zaledwie 2-3 miejsca, dlatego 

warto być przygotowanym na dzień rozpoczęcia zapisów, aby jak najszybciej dokonać zapisu, jeżeli 

bardzo zależy nam na konkretnym przedmiocie.  

Zajęcia przez cały semestr prowadzone były w formie stacjonarnej. 

Z reguły w każdym przedmiocie na całość oceny składają się dwa elementy – praca bieżąca + egzamin 

w sesji. Większość wykładowców daje możliwość przystąpienia jedynie do egzaminu końcowego bez 

uczestniczenia w ocenie pracy bieżącej, choć wtedy nie ma możliwości otrzymania maksymalnej 

punktacji z przedmiotu. Na pracę bieżącą składają się liczne projekty, kartkówki, prezentacje czy case 

studies. Nakłada to sporo obowiązków, obliguje do nieustannego zaangażowania i dobrej organizacji 



czasu. Duży nacisk położony jest na pracę w grupach i niemal na każdym przedmiocie ocenie podlega 

zrealizowanie co najmniej jednego projektu grupowego. Bardzo duża część procesu nauczania jest 

oparta o platformy mobilne, co umożliwia monitorowanie bieżących zadań, usprawnia oddawanie prac 

i oferuje ułatwiony dostęp do materiałów dydaktycznych. Egzaminy końcowe odbywają się 

standardowo w sesji, w formie testów i/lub pytań otwartych.  

 

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

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

Uczelnia nie pomaga w znalezieniu zakwaterowania. Uniwersytet posiada akademiki, ale nie orientuję 

się, czy są dostępne dla studentów wymiany Erasmus, nie rozważałam takiej opcji w moim przypadku. 

Studenci zagraniczni z reguły wynajmują pokoje w mieszkaniach studenckich na własną rękę.  

 

Organizacja (kontakt z biurem, czy ktoś udzielił wsparcia na początku pobytu, czy organizują 

Orientation Week).  

Przed rozpoczęciem semestru studenci z programu wymiany małymi grupami są przydzielani do tzw. 

„buddies”, czyli lokalnych studentów-opiekunów. Ma się z nimi kontakt mailowy i można zapytać o 

poradę w różnych kwestiach. Przed rozpoczęciem roku odbyło się spotkanie online dla studentów 

zagranicznych. Prawdopodobnie w związku z pandemią Covid nie były organizowane żadne 

stacjonarne spotkania, dni na wprowadzenie itp.  

Administracja i sekretariat działa bardzo sprawnie, cały kontakt i wszelka obsługa odbywa się drogą 

mailową poprzez platformę uniwersytetu.  

 

Koszty życia (praktyczne porady typu” gdzie robić zakupy, jakie środki komunikacji wybierać, 

codzienne wydatki w porównaniu z Łodzią, koszty mieszkania itd.) 

Mieszkanie: koszty mieszkania zależą od dzielnicy, standardu, wielkości mieszkania itp. Można więc 

znaleźć zakwaterowanie w dobrej cenie, ale także w bardzo wysokiej cenie. Mieszkanie/pokój raczej w 

100% przypadków wiąże się z opłaceniem 1 lub 2 miesięcznej kaucji, a niekiedy także z opłatą dla 

agencji (większość mieszkań w mieście wynajmują agencje). 

Zakupy spożywcze: w mieście jest bardzo łatwy dostęp do dużej ilości marketów, sklepów, targów. 

Ceny nie różnią się znacząco od Polski, a wydatki zależą od stylu życia.  

Komunikacja: Po mieście można poruszać się komunikacją miejską – metrem, tramwajem, bądź 

autobusami. Do dyspozycji są także rowery miejskie, wypożyczalnie skuterów czy samochodów. Jeżeli 

mieszka się w rozsądnej odległości od Uniwersytetu (miasto jest dość rozległe i z pewnych dzielnic 

dojazd jest konieczny), warto chodzić pieszo korzystając ze sprzyjającej pogody. 

 

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

Sytuacja Covidowa nieco ograniczała spotkania na uczelni czy korzystanie z dostępnych rozrywek. Na 

uniwersytecie można za opłatą brać udział w zajęciach sportowych i kursach językowych. Walencja z 

uwagi na swoje położenie gwarantuje dostęp do plaży przez cały rok, jest także miastem turystycznym, 

więc znajdziemy tu sporo kawiarni i restauracji, bary, kluby i dyskoteki. Oferta kulturalna miasta 



również jest bogata – do wyboru są kina, sale koncertowe, duże festiwale muzyczne, wystawy, muzea, 

ponadto można odwiedzić zoo i oceanarium. Zdecydowanie warto przebywać w mieście w czasie 

różnych świąt i festynów, gdzie można skosztować lokalnej kuchni, obejrzeć pokazy sztucznych ogni, 

zapoznać się z tradycyjnymi strojami, muzyką i zwyczajami. 

 

Opinia ogólna:  

Realizowanie wyjazdu z programu Erasmus na Uniwersytecie w Walencji jest bardzo dobrym 

doświadczeniem i przebiega dość bezproblemowo. Przede wszystkim można to zawdzięczać sprawnej 

administracji i zarządzaniu wszelkimi procesami w formie elektronicznej. Generalnie wykłady 

prowadzone są ciekawie, a ćwiczenia oparte są o wiele interesujących projektów. Miasto jest 

bezpieczne, spokojne, a jednocześnie bardzo zróżnicowane i oferujące wiele form spędzania czasu, w 

zależności od upodobań. Klimat w tej części Europy jest łagodny, a aura nieustannie słoneczna co 

dodatkowo uprzyjemnia pobyt.  


