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JAK DOTRZEĆ?
 samolotem:
Należy na bieżąco sprawdzać najtańsze połączenia lotnicze, ponieważ ceny biletów
samolotowych zmieniają się często.
Najwygodniejsze i najszybsze połączenie jest z Warszawy do Barcelony i później
z Barcelony do Coruña.
Jednym z najtańszych połączeń jest lot do Santiago de Compostella, a później dojazd
pociągiem z Santiago de Compostella do Coruña (ok. 40 min).
Warto także sprawdzić połączenie Warszawa-Madryt (samolot) i autobus z Madrytu
firmy ALSA. Przejazd trwa 7 godzin, jednak jest to jeden z najtańszych sposobów dostania
się do Galicji - kupując bilet autobusowy odpowiednio wcześniej, można go zdobyć już
za 9€.

 samochodem
 pociągiem.

Fot. Aleksandra Mroczek i Sebastian Jastrzębski
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POGODA
To co mówią o Galicji to prawda! Pada bardzo dużo. W związku z tym wilgotność jest bardzo
wysoka, a temperatura odczuwalna dużo niższa niż w Polsce.
Polecamy nie sugerować się prognozą (temperaturą) i zabrać tyle ciepłych rzeczy ile się
zmieści w bagażu.

Fot. Agata Terpińska

JĘZYK
To nie stereotyp, że Hiszpanie nie mówią po angielsku – naprawdę tak jest.
Rzadko zdarza się, że ktoś w Coruña biegle używa angielskiego, najczęściej są to hiszpańscy
studenci.
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MIESZKANIE
Najwięcej studentów korzysta z agencji D7. Wynajmuje ona całe mieszkania grupom
studenckim, ale jest także możliwość wynajęcia jednego pokoju.
Zdania co do jakości świadczonych usług i zadowolenia studentów są podzielone 
-

nie mówią po angielsku - ale wszystko można załatwić bez znajomości hiszpańskiego,

-

jeśli agencja pobiera opłaty za mieszkanie, ciężko wyegzekwować rachunki,

-

przysyłani „specjaliści” najprawdopodobniej występują w hiszpańskiej wersji
programu „usterka”, gdyż nie byli w stanie wykonać najprostszych napraw.

Fot. Agata Terpińska
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AUTOBUS I BILETY
Do Uniwersytetu w Coruña dojeżdża autobus UDC – specjalna linia rozwożąca studentów
po kampusie Uczelni.
Autobus jeździ co 5 minut.
Karty miejskie wydawane są w lokalnym banku Abanca i można na nich zakodować kwotę
od 5 euro.
Za jeden przejazd pobierane jest 85 eurocentów, natomiast bez karty 1,35 euro.

Fot. Agata Terpińska

SKLEPY
Sklepy są czynne w tygodniu do ok. 22:00, natomiast w niedzielę sklepy są zamknięte.
Jest jeden sklep SuperCore otwarty codziennie do 2:00 w nocy (nawet w niedziele).
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UNIWERSYTET
Na
początku
wymiany
Erasmus+ należy się zgłosić
do International Office w celu
rejestracji.
Należy też odebrać legitymację
studencką, przydaje się.
Dodatkowo można poprosić
o wydanie karty ESN (Erasmus
Student
Network),
która
potrzebna jest, gdy chce się
jeździć
na
wycieczki
i umożliwia
korzystanie
ze zniżek
w
okolicznych
klubach.
Fot. Agata Terpińska

Warto wcześniej zapoznać się z planem studiów i odnaleźć sale, w których będą realizowane
wybrane zajęcia. Może okazać się, że któryś z przedmiotów nie będzie realizowany lub będą
realizowane w tym samym czasie, np. zajęcia w języku angielskim odbywają się tylko rano.
Trzeba wtedy zmienić przedmioty lub wybrać je po hiszpańsku w bloku popołudniowym.
Chcąc dokonać zmian w Learning Agreement, należy pamiętać, że Uniwersytet w Coruña
wskazuje określone terminy na zmiany po rejestracji.
W razie problemów można kontaktować się z koordynatorem Erasmusów w Coruña –
Evaristo.
Na koniec mobilności należy zgłosić się ponownie do International Office.

PRZEDMIOTY
Przedmioty są różne i poziom ich trudności zależy również
od nauczyciela.
Na kierunku Architektura wybieraliśmy projektowanie,
urbanistykę, konstrukcje, które były dość łatwe, natomiast
druga część konstrukcji i struktur była trudniejsza.
Dodatkowo jest możliwość zgłoszenia się na bezpłatny kurs
języka hiszpańskiego (z podziałem na poziomy trudności).

Fot. Aleksandra Mroczek i Sebastian Jastrzębski
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Egzaminy odbywają się pod koniec semestru. Są przeprowadzane na dużej sali dla kilku grup
mających ten sam przedmiot i nadzorowane przez kilku prowadzących.
Warto wiedzieć, że poprawki, nawet przedmiotów z semestru zimowego, odbywają się tylko
w lipcu. Jadąc więc jedynie na semestr zimowy, trzeba mieć to szczególnie na uwadze.

Fot. Aleksandra Mroczek i Sebastian Jastrzębski

Fot. Agata Terpińska
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PROGRAM (BARDZO) KULTURALNY
CO ZWIEDZAĆ?
Najciekawsze miejsca w Coruña to z pewnością1:
 wieża Herkulesa (latarnia morska)
 oceanarium
 Domus
 Casa de las Ciencias
 góra San Pedro
 Plaza de Maria Pita
 muzeum techniczne
 ośmiornica z mozaiki
 Milenium
 plaża
 port

Fot. Aleksandra Mroczek i Sebastian Jastrzębski

 muzeum archeologiczne w Castillo de San Anton
 muzeum militarne
 muzeum sztuki
 Estadio de Riazor (stadion).

W centrum Coruña jest również wiele Tapas Barów, gdzie można spróbować hiszpańskiego
jedzenia.

1

są zniżki z kartą studencką do kilku miejsc; należy sprawdzać poszczególne atrakcje, ponieważ do niektórych
miejsc wejścia w poszczególne dni są bez opłat.
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Fot. Agata Terpińska

Bardzo przydatny przed wyjazdem jest link (wiele informacji, także o atrakcjach Coruña):
http://www.esncoruna.org/web/es/news/definitive-survival-guide

Fot. Agata Terpińska

Bardzo popularną miejscowością w Galicji jest Santiago de Compostella, gdzie można
zobaczyć katedrę, do której zmierzają pielgrzymi oraz znaleźć wiele interesujących obiektów
architektonicznych.
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