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pozwala wybrać 
dowolny kraj EU  
 

Kateryna Plakida 

Ten wybór nie zawsze jest tak prosty.. 

Ale warto zaryzykować :) 



Ja wybrałam Kordobę  



Universidad de 
Córdoba  

• Posiada dużo katedr, 

położonych zarówno w 

centrum miasta, jak i na 

obrzeżach.  

• Wszystkie kierunki, 

związane z naukami, 

znajdują się w Campusie 

Rabanales.  

 

 

Rektorat UCO 



Facultad de 
Veterinaria  

• Posiada własną klinikę, stajnie i 

sale diagnostyczne 

• Są przedmioty po angielsku lub 

dwujęzyczne (hiszp-ang) 

• Dużo praktyki, niesamowicie dużo...   



Zajęcia praktyczne  

CT scan Zamrażanie spermy   XR  



Znalazłam nową pasję – USG  



Oprócz nauki, było 
jeszcze dużo 
ciekawostek 

• Kordoba jest miastem 

o dobrej lokalizacji i 

infrastruktrze. 

• Można tutaj znaleźć 

dużo miejsc 

atrakcyjnych, które 

pomogą zrozumieć 

kulturę Hiszpanii.  

• Wąskie uliczki, palmy 

dookoła i słoneczna 

pogoda sprzyjają 

dobremu nastrojowi na 

co dzień  



La Mezquita 

• Wielki Meczet w 

Kordobie, 

pochodzący z VIII 

w., lecz 

wielokrotnie 

przebudowywany, 

służy obecnie za 

katedrę 

rzymskokatolicką 

diecezji Córdoba w 

Hiszpanii. 



Alcazar de los 
Reyes Cristianos 

• Zamek Królów Chrześcijańskich 

• Niegdyś mieściła się tu rezydencja rzymskich 
gubernatorów, następnie kalifów mauretańskich, a w 1328 
roku stał się siedzibą królów hiszpańskich gdy przebywali 
w Kordobie. 



Caballerizas 
Reales  

 Hiszpańska Wyższa Szkoła 

Jazdy Konnej 

Bilet na show kosztuje okolo 

20€, trwa godzinę.  

Zlokalizowana obok Alcazar’u 



Wolny czas można 
spędzić w: 

• Starym teatrze  

• Kinie pod gwiazdami 

• Tawernach  



Lub uprawiając sport  



Chyba że lubisz podróżować.. 

Madrid  Sevilla Malaga  



Palma de Mallorca 

• Bilet lotniczy na wyspę można 

kupić za 15-20 €, wynajętym 

samochodem przez parę dni 

można zwiedzić całość. Polecam! 



Barcelona  

• Najszybszym i najtańszym rozwiązaniem dostania się do Katalonii 

jest lot Sevilla-Barcelona (od 5-20 €). 

• Blablacar z Kordoby kosztuje okolo 7 €, większość kierowców 

może zawieść prosto na lotnisko  



Po podróżach wracamy 
do Kordoby: 
      Tienda Ruso 

• Jeśli się stęsknisz za 

kaszą gryczaną lub 

śmietaną (w Hiszpanii ich 

nie ma), skorzystaj z usług 

Pana z Ukrainy w Tienda 

Ruso 

• Także znajdziesz tam 

dużo innych produktów 

polskich i ukraińskich 



Miasto jest naprawdę 
śliczne 

Zwłaszcza sezon zbioru pomarańczy. Jest 

to drzewo, które znajdziesz na każdej ulicy 

miasta. Inne rodzaje cytrusów też są 

często spotykane  



Jamon i Rabo 
de torro 

• Hiszpania – największy 

producent jamonu 

(szynki dojrzewającej). 

• Byk jest zwierzęciem 

bardzo szanowanym w 

tym kraju. Ale hodowla 

ma dwa główne 

kierunku: bull fighting i 

produkcja mięsa. 

• Rabo de torro (ogon 

byka)  – potrawa, którą 

można spróbować tylko 

w Kordobie  



Inne dania, które 
warto spróbować  

• Croquietas, 

• Gazpacho, 

• Patatas bravas, 

• Oliwki, sery, świeże warzywa i owocy 

cały rok 

salmorejo flamenquin 

paella 



Miasto przed 
świętami 
wygląda tak 

• Palma zamiast choinki? – 

Why not?! 

• Miasto się świeci, czas na 

churros z gorącą czekoladą 



Erasmus zmienił 
moje życzę.. 

..Za co jestem bardzo 

wdzięczna! 

 

Serdecznie polecam! 


