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I. Faza przygotowawcza jakie są Twoje ogólne wrażenia z pobytu, co mógłbyś doradzić
przyszłym studentom wyjeżdżającym na Program np. formalności związane ze
znalezieniem praktyki (w jaki sposób została znaleziona?, kto jest osobą kontaktową ze
strony Praktykodawcy?) czy załatwieniem niezbędnych dokumentów na SGH. Przydatne
będą również strony internetowe Programu, itp. Co Twoim zdaniem powinno być na tym
etapie ulepszone/zmienione a co sprawiło Ci największą trudność?
1) Znalezienie praktyki
Istnieje wiele stron oferujących praktyki zagraniczne dla studentów, którzy chcą
wyjechać w ramach programu Erasmus+. Znalezienie praktyk w Hiszpanii nie jest
proste, jak się okazało bardzo wiele ofert (głównie z Barcelony) oferuje praktyki nie
tylko bezpłatne, ponadto student musi sam pokryć koszty „szkoleń lub instalacji
odpowiednich programów komputerowych” najczęściej w wysokości ok. 350 euro.
Tego typu oferty od razu zostały przeze mnie odrzucone. W końcu udało mi się
znaleźć praktyki w niewielkiej firmie w Walencji, zapewniającej zakwaterowanie dla
praktykantów.
2) Załatwienie formalności na SGH
Wymagane dokumenty zostały przesłane w oryginale pocztą i podpisane przez wszystkie
strony umowy.
3) Przygotowanie językowe
Pomimo że w firmie głównym językiem komunikacji był angielski, to trudno jest
funkcjonować bez chociażby podstawowej znajomości hiszpańskiego. Dzięki mojej
znajomości hiszpańskiego na poziomie C1 dostawałam często ciekawsze, wymagające
użycia tego języka zadania.
4) Kwestie finansowe
Uczelnia przed wyjazdem wypłaca 70% stypendium, reszta wypłacana jest po rozliczeniu
praktyk. Dzięki temu, że koszty zakwaterowania pokrywała firma oraz wypłacane był

prowizje od wyników, stypendium Erasmus+ wystarczało na całkowite pokrycie
kosztów życia oraz podróże po Hiszpanii.
II. Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę
Przelot/Transport na własną rękę/Odebranie z lotniska
Przelot na własną rękę – niestety z Warszawy nie ma bezpośrednich lotów do
Walencji, ale już od października będzie można bezpośrednio polecieć z jedną z tanich
linii lotniczych. Dojazd z lotniska do centrum jest bardzo prosty, dzięki dwóm liniom
metra prowadzącym do miasta.
III. Rozpoczęcie praktyki
Praktyka rozpoczęła się od przedstawienia wszystkich pracowników i praktykantów
oraz szkolenia na temat działalności firmy.
IV. Zakwaterowanie
Firma zapewnia praktykantom zakwaterowanie w jednym ze swoich mieszkań (jako,
że między innymi zajmuje się rynkiem nieruchomości). Podczas moich praktyk
musiałam przeprowadzać się dwa razy, jednak za każdym razem były to mieszkania o
bardzo dobrym standardzie i lokalizacji.
IV. Opis praktyki
Praktyki marketingowe, nawiązywanie kontaktów zewnętrznych z innymi firmami
chętnymi do współpracy z HFW S.L., tłumaczenia hiszpańsko-angielskie.
V. Życie towarzyskie i zwiedzanie
Co oferuje miasto
W Walencji każdy znajdzie coś dla siebie – miasto tętni życiem i ma bogatą ofertę
kulturową i imprezową. Wielką zaletą w czasie wakacyjnych miesięcy jest bliskość
morza i szeroka piaszczysta plaża niedaleko centrum.
Kluby
Miasto cechuje różnorodność klubów i barów, o najróżniejszym wystroju i muzyce.
Część klubów znajduje się przy porcie, bardzo ciekawą opcją jest klub Umbracle
znajdujący się na wolnym powietrzu w Ciudad de las Artes y Ciencias. Życie nocne
toczy się też w zakamarkach studenckiej dzielnicy Blasco Ibanez oraz w centrum, w
szczególności na Calle Quart.
Zwiedzanie samego miasta

Warte zobaczenia jest oczywiście historyczne centrum Walencji, inaczej zwane Ciutat
Vella, Casco Antiguo lub po prostu dzielnica El Carmen. Oprócz tego ciekawe są
okolice dawnego koryta rzeki Turii, a obecnie parku, w którym czas wolny spędzają
wszyscy, od studentów, po starszych ludzi i rodziny z dziećmi. Obowiązkowym
punktem jest też Ciudad de las Artes y Ciencias, interesujące ze względu na
nowoczesną architekturę. Zwiedzić można tam muzeum, operę, planetarium, palmowy
taras widokowy oraz oczywiście wspaniałe oceanarium. Warto kupić bilet do
oceanarium poprzez jedną z organizacji studenckich takich jak Happy Erasmus
Walencja, gdyż dzięki grupowym zniżkom zapłacimy nawet 10 euro mniej.
Festiwale i koncerty
W lecie w Walencji przez miesiąc odbywają się imprezy i koncerty w ramach święta
miasta – Feria de Walencja. Oprócz tego miasto słynie z organizowanego corocznie w
marcu festiwalu Las Fallas, święta ognia, podczas którego pali się przygotowywane
przez cały rok majestatyczne rzeźby i konstrukcje przedstawiające najróżniejsze
postacie z życia codziennego i świata polityki.
Gdzie pojechać na weekend?
Dobrym pomysłem jest odwiedzenie jednej z wysp – Kanaryjskich lub Balearów,
gdyż tanie loty tam obsługuje z Walencji Ryanair. Oprócz tego niedalekie Alicante
czy Xativa, Gandia, Benidorm. Planując dalsze wyprawy, np. do Andaluzji, Murcji,
Madrytu czy Barcelony warto zaplanować podróż wcześniej, gdyż z odpowiednim
wyprzedzeniem można kupić bilety nawet za 5 euro z sieci autobusowej ALSA.
Najtańszą opcją transportu kupowaną z niewielkim wyprzedzeniem jest Blabla car.
VI. Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych
Ceny wybranych produktów
Mleko – 0,79euro, makaron - 0,7euro, piwo 330ml – 0,29euro, mała bagietka 0,25euro, płatki do mleka 1,5euro
Polecane sklepy:
Supermarkety Mercadona, Consum, Dia, Supercor (jedyny z nich otwarty w
niedzielę). Dużo małych sklepików prowadzonych przez chińskich sprzedawców.
Mercado central i inne małe targi warzywne.
Handel w niedzielę
Prawie wszystkie sklepy poza Supercor są w niedziele zamknięte. Otwarte są jedynie
małe, lokalne sklepiki, które oferują jednak niewielki wybór towarów. Warto zwrócić
uwagę na siestę – prawie wszystkie miejsca są zamknięte w godzinach 14-17.

Warte polecenia miejsca na obiad
Sieciówka 100 montaditos, Kebab Amigo, bary tapas na Benimaclet, otwarty bufet w
chińskich restauracjach.
VII. Inne:
Położenie
Firma znajduje się w dzielnicy Blasco Ibanez, tuż obok uniwersytetów oraz niedaleko
centrum. Łatwy dojazd autobusem, metrem do stacji Facultats lub Valenbisi, rowerem
miejskim, której stacja znajduje się tuż obok.
Dostęp do komputera, drukarki i Internetu
Stały dostęp do komputera, drukarki i Internetu.
Sport
Walencja jako trzecie co do wielkości miasto w Hiszpanii oferuje bogatą ofertę
basenów, siłowni i zajęć sportowych. Oddzielne zajęcia proponują też uniwersytety
oraz organizacje dla Erasmusów np. pilates na plaży.
VIII. Ocena
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