
 

 

Nazwa uczelni zagranicznej Universidade de Santiago de Compostela (Espana) 

Termin pobytu na studiach: 
Rok akademicki - sem. 
zimowy/letni oraz daty pobytu 

10.09.2010 – 29.06.2011 

Miejsce pobytu – dojazd z 
Polski, opis miasta i 
uniwersytetu 

Lugo (Hiszpania). Linią ryanair można polecieć z Poznania na 
lotnisko Girona (Barcelona). Następnie z tego lotniska 
autokarem udajemy się do Barcelony. Z Barcelony samolotem 
tej samej korporacji należy obrać kierunek Santiago de 
Compostela. Będąc w Santiago de Compostela wsiadamy w 
autobus bezpośredni do Lugo, którego przystanek jest tuż przy 
lotnisku. 
Miasto małe, aczkolwiek urokliwe. Uniwersytet nie tak duży, 
rzadko, który profesor mówi po angielsku, ale wszyscy starają 
się pomóc aby student z wyjazdu wyciągnął jak najwięcej. 
 

Kontakt z koordynatorem 

Koordynator ma swój gabinet w budynku politechniki. Kontakt 
bardzo przyjemny: zawsze odpisuje na maile oraz łatwo znaleźć 
termin aby móc się z nim umówić. 

Uniwersytet – liczba 
studentów, opis kierunków, 
liczba studentów 
zagranicznych 

Studentów nie tak wiele, ponieważ jest to jedynie oddział 
uniwersytetu z Santiago de Compostela. Kierunki w Lugo to 
głównie weterynaria, kierunki z politechniki oraz z zarządzania. 
Liczba studentów zagranicznych to około 35 osób. 

Kursy, warsztaty – opis tych, 
w których uczestniczyłeś, 
forma zaliczenia, metody 
dydaktyczne, opis konsultacji 
, system oceniania itp. 

System oceniania działa w skali 1-10 przy czym od 5 można 
zaliczyć przedmiot. Forma zaliczenia to zazwyczaj uczestnictwo 
na wykładach, pewnego rodzaju projekt oraz egzamin. Wszystko 
to się sumuje w końcową ocenę. Do konsultacji dochodzi bardzo 
łatwo, wszyscy profesorowie chcą pomóc i są bardzo elastyczni 
dla studentów zagranicznych. 

Dostęp do biblioteki, 
komputera, ksero itp. 

Dostaje się swój login oraz hasło i z tym można podłączyć się do 
Internetu na uczelnianych komputerach. Jest ich dużo i można 
korzystać z nich do późnych godzin. Biblioteka jest w 
miasteczku akademickim, a miejsc do kserowania jest bardzo 
dużo (uczelniane ksero jest w budynku politechniki).  



Warunki  mieszkaniowe 

Bardzo zróżnicowane, za tę samą cenę można zobaczyć różnej 
jakości mieszkania. Warto się więc rozejrzeć, bo można czasem 
znaleźć bardzo ładne mieszkanie za przystępną cenę (100-150 
Euro). 

Wyżywienie 

Jedzenie można zakupić w następujących supermarketach: 
Mercadona, Eroski, Carrefour, Lidl, Gadis, Dia. Najlepiej 
bazować na tych dwóch pierwszych. 

Pierwsze wrażenie – 
International Student Office 

Bardzo, ale to bardzo dobre. Wydawało mi się, że ludzie cieszą 
się, że zagraniczni studenci chcą w Lugo studiować. 

Koszty utrzymania 
W sumie miesięcznie wydaje się w granicach 350-600 Euro. 
Zależy od poziomu życia i posiadanych pieniążków w kieszeni.  

Życie studenckie 
Studenci Erasmusa bardzo zżyci, dużo spotkań, wspólnych 
wycieczek, kolacji europejskich. Atrakcji ogólnie nie brakowało. 

Język, kultura 

Język Castellano (hiszpański). Angielskiego nie znają, więc jeśli 
ktokolwiek zainteresowany jest wyjazdem do Lugo sugeruję 
naukę hiszpańskiego na poziomie podstawowym, a już będąc 
tam warto przystąpić do kolejnych kursów oferowanych przez 
uczelnie. 

Dobre rady 

- nauczyć się podstaw hiszpańskiego 
- podszkolić angielski 
- dopytać się poprzedników o ogólną charakterystykę Lugo 
- bilety lotnicze kupować odpowiednio wcześnie 
- założyć profil na „couchsurfing.com 
- mieć kontakt do kogoś kto tam był lub wciąż jest 
- w razie potrzeby pisać do mnie na gg:4436075 
 

Kontakt do studenta w celu 
zasięgnięcia opinii 

jan.leszczynski89@gmail.com 

 

 


