
Mobilność dydaktyczna STA pracownika Katedry Herbologii i Technik Uprawy Roślin w 

Universitat Politecnica de Valencia 

dr Julia Wojciechowska - Solis 

W dniach 14-18.11.2022 w ramach programu Erasmus+ Staff Mobility for Teaching 

odbyłam wizytę w „Universitat Politecnica de Valencia” w celu wygłoszenia cyklu wykładów 

dotyczących determinant wpływających na rozwój regionalny. Universitat Politecnica de 

Valencia jest jednym z pięciu uniwersytetów znajdujących się w Walencji. Na Politechnice są 

prowadzone zajęcia w języku hiszpańskim i część kursów w języku angielskim na poziomie 

licencjackim i magisterskim. W trakcie pobytu na w/w uczelni, oprócz prowadzenia wykładów 

miałam także możliwość uczestniczenia w spotkaniu z zespołem badawczym którym kieruje 

Profesor UE Javier Cortijo. Podczas tego spotkania omawialiśmy potencjalne obszary naukowe 

w obrębie których moglibyśmy w przyszłości prowadzić wspólne prace badawcze. Istotnym 

była dla mnie również możliwość wymiany z pracownikami uczelni wiedzy i doświadczeń 

związanych z realizacją procesu dydaktycznego i tworzenie modułów dydaktycznych. Ponadto 

wyjazd umożliwił mi nawiązanie nowych kontaktów, jak również doskonalenie praktycznych 

umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim.  

 

 

 



CAMPUS Universitat Politecnica de Valencia 

   

 

 

Najprościej do Walencji dostać się samolotem. Są bezpośrednie połączenia lotnicze 

Kraków – Walencja – Kraków.  Z lotniska do miasta można dostać się za pomocą metra (koszt 

biletu 5,80 Euro) albo taksówki (20-30 Euro). W celu poruszania się po mieście komunikacją 

publiczną (metro, autobusy) można wykupić kartę pre-paid. Ze względu na popularność 

Walencji wśród studentów na całym świecie, dzielnice obok uczelni zamieszkiwane są 

przeważnie przez osoby młode.  

 

Lotnisko w Walencji 

 

 

 

 

 

 

 



Będąc w Walencji obowiązkowo należy zwiedzić: Stare Miasto, Mercado Central, Plac 

Katedralny, Katedrę (gdzie podobno znajduje się św. Graal), Giełdę Jedwabiu, Miasteczko 

Sztuki i Nauki, Oceanarium o łącznej powierzchni 110 000 m², w którym można zobaczyć 13 

ekosystemów światowych mórz i 500 gatunków pływających zwierząt.  

 

 

 

Miasteczko Kultury i Nauki 

 

 

 

 

 

 

  

Giełda Jedwabiu 

 

 

 

 

 

Na początku listopada plaża jest prawie pusta, chociaż nie brakuje osób, którym nie 

przeszkadza niska temperatura wody. 

 

 


