Universitat de València, Facultat d'Economia, Valencia, Spain
Môj odbor na Slovensku : manažment, marketing. Na Erasme som bol vo štvrtom ročníku v
zimnom semestri.
Ponúkané odbory:
•
•
•
•
•
•

ADE – Administración y Dirección de Empresas (Vedenie podnikov)
ADE + DRET – Vedenie podnikov + právo
Economia
Finances y Compatibilidad – Financie a účtovníctvo
International Business
Turisme

Predmety je možné nakombinovať z akýchkoľvek odborov, veľmi málo sa zhoduje s našimi
slovenskými a ľahko sa Vám môžu kryť v rozvrhu.
Pokiaľ viete len po anglicky, nie je to problém, dá sa povyberať – španielčina nie je podmienkou.
Ubytovanie:
Všetci bývajú na privátoch, internáty sú predražené.
Cena izby na byte sa pohybuje od cca 180€ do 300€ na mesiac s nákladmi, zodpovedá potom tomu
aj kvalita. Najviac sa oplatí zobrať si celý byt so známymi priamo od nájomcu a nie cez agentúru, to
je však trochu zložitejšie. Odporúčam ubytovať sa na Avinguda Blasco Ibanez a v okolitých
uliciach. Je to Erasmus časť mesta, všetky diskotéky a všetci kamaráti tu budú bývať. Tí, čo sa
ubytovali v časti Benimaclet neboli až tak spokojní, nakoľko je to relatívne ďaleko. Určite si
neberte byt v časti Cabanyal – je to špinavá a v noci nebezpečná časť. Po príchode si zabezpečte
hostel na pár nocí (cca 3), nespoliehajte sa, že byt nájdete ešte zo Slovenska. Pri hľadaní môžu
pomôcť nasledujúce Facebook stránky, alebo množstvo inzerátov polepených po stĺpoch na ulici
Blasco Ibanez.
https://www.facebook.com/groups/erasmus.valencia.rooms/
https://www.facebook.com/groups/erasmusvalenciaflat/
Škola:
Všetky hodiny sú vyučované v Aula del Sur v Camps dels Tarongers (maps.google.com, vyhľadajte
si 39.477732, -0.343924).
Hodiny začínajú v polovici septembra a skúšky sú do 31. januára vrátane (pozor na to pri
letenkách).
Mesto:
Valencia je úžasné mesto, veľmi Erasmus-friendly. Informácie ľahko vygooglite.
Social life:
Pred párty je vždy potrebné zapísať sa na Facebook event (meno + počet ľudí), aby ste mali voľný
vstup do určitej hodiny.
V mori bolo možné kúpať sa asi do polky novembra, v zime bolo stále okolo 20 stupňov, niekedy aj
viac, problém bol ten, že v izbách nie sú radiátory, čiže ak v noci bolo 10 stupňov, tak ste to mali aj
v izbe, pretože plastové okná tam nepoznajú.
Môžete ísť na futbal, centrum mesta je zaujímavé – zistite si, kedy bude corrida,...

V marci tu usporadúvajú oslavy „Fallas“, ktoré všetci odporúčajú, kedy celý mesiac oslavujú a pália
slamené postavy.
Je tu viacero Erasmus office-ov, čo sú organizácie, ktoré Vám pomôžu nájsť ubytovanie (v krajnom
prípade, nakoľko majú svoju maržu), usporadúvajú zájazdy (Barcelona, Madrid, Málaga, Maroko,
…), večere, výuka salsy...
Mladí ľudia sa večer stretávajú v parkoch- botellón (Plaza del Cedro, Plaza de Honduras), kde
popíjajú pivo a spoznávajú sa – tu spoznáte partie, ktoré vám sadnú – priatelia na celý život.
Výdavky:
Erasmus grant pokryje ubytovanie a letenky, ceny v obchodoch sú podobné ako na Slovensku,
jedáleň tu nie je, budete si variť doma sami. Navyše zo svojho miniete minimálne raz toľko ako je
grant.
Iné:
Pokiaľ vám niekto bude tvrdiť, že škola v Španielsku je ľahká, neverte mu, nie je to pravda. Síce
budete mať len pár hodín týždenne (povinné sú len cvičenia), na každú budete týždenne robiť
projekty a pod., skúšky v januári (len jeden pokus, opravný je až v júni) vám dajú zabrať omnoho
viac ako u nás a vyučujúci väčšinou nezohľadňujú to, že ste Erasmus študent. Pri niektorých
predmetoch sa stalo, že polovica triedy ho nespravila.
Napriek tomu bol Erasmus vo Valencii úžasný, spoznal som veľmi veľa úžasných ľudí, s ktorými sa
určite ešte stretnem, párty boli na výbornej úrovni (neporovnateľné so Slovenskom, odporúčam
Koh Tao, La3 – tieto sú obľúbené aj medzi domácimi, takže sa neobmedzujte len na Erasmus
diskotéky ako L´Umbracle, Rumbo, ale to samozrejme závisí od toho, akú hudbu preferujete).
Odporúčam si vybaviť Valenbisi – v kiosku si kúpite kartičku, ktorú si potom na
http://www.valenbisi.es/ aktivujete. Je to sieť verejných bicyklov, stanica je každých cca 500
metrov a takto sa budete môcť ľahko prepravovať do školy, ku známym, na pláž,...
Stretnete tu ľudí z celého sveta (dievčatá, pozor na Talianov, ktorých je tu veľa a naozaj si veria),
najlepšie je nájsť si partiu, ktorá je medzinárodná, takže sa neobmedzujte tým, že prídete so
Slovákmi a s tými aj ostanete (to ste rovno mohli ostať na SK a zobrať si hodiny v angličtine) a
Španieli sú úžasný národ, teda aspoň tí z Valencie
(https://www.youtube.com/watch?v=YvBW9UTMNcE).
Keby som si mal opäť vyberať kam ísť, vrátim sa, pretože to stálo za to, najlepší Erasmus nájdete
práve vo Valencii, nakoľko som sa veľmi veľa naučil a aj napriek úsiliu a výdavkom, som si
odniesol množstvo zážitkov, skúseností a priateľov na celý život, čo všetko prevŕšilo.

