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Před odjezdem

• Přihláška a jazykový test na fakultě (prosinec/leden ak.roku před 
předpokládáným výjezdem – viz stránky fakulty)

• Schválení Learning agreement
❖Doporučuju ve Valencii volit jednosemestrální předměty, pokud možno určené pro 

jeden či dva ročníky, ať se vám na konci semestru nekryjí termíny zkoušek, viz dále

❖Zapište si španělštinu nehledě na vaši úroveň – noví kamarádi, ve srovnání s 
medicínskými předměty snadno získaných 6 kreditů

❖Learning Agreement budete vyřizovat u nás s paní Ing. Nakládalovou a na UCV s 
International Coordinator Dr. Ignaciem Venturou (ignacio.ventura@ucv.es, můžete 
zkusit i medicine@ucv.es, ale tam mi neodpovídal). Obecně čekejte ze španělské 
strany pomalou komunikaci a pište jim španělsky, na angličtinu reagují ještě pomaleji.

• Při registraci na stránkách UCV si požádejte o buddyho a do přihlášky 
napište, že preferujete medika

mailto:ignacio.ventura@ucv.es
mailto:medicine@ucv.es


Welcome day

• Před začátkem semestru

• Cyklotour po městě

• Zápis na jednorázové akce organizované univerzitou 
(vaření paelly, padel, plážové sporty, surfing)

• Setkání s ostatními Erasmáky na UCV – seznamte se 
a vyměňte kontakty, některé z nich už jinak nikdy 
neuvidíte :D



Ubytování

Ve Valencii je mnoho univerzit a tím pádem i spousta Erasmáků, sehnat bydlení na místě 
není problém. Koleje ve Španělsku vzhledem k cenám moc nepřicházejí v úvahu.

Osobně jsem si na prvních pár dní rezervovala hostel (The River Hostel, doporučuju!) a šla si 
několik pokojů prohlédnout.

Většina bytů je nabízena nejrůznějšími agenturami, je poměrně těžké se jim vyhnout. 

Zkuste požádat svého buddyho či jiné známé, aby se poptali svých spolužáků, zda 
neshání spolubydlící.

Hledejte taky na fb skupinách (pisos Valencia atp., je jich spousta).

Agentury po vás budou chtít jednorázový poplatek, stalo se mi, že požadovali i 150€. 
Vyjednávejte! Bytů i agentur je ve Valencii spousta, takže jim stačí říct, že tolik nezaplatíte 
a půjdete jinam a oni vám poplatek ještě rádi sníží (nebo i odpustí, pokud se nebojíte o tom 
diskutovat ☺). Zvlášť, pokud do začátku semestru zbývá pár dní a jim hrozí, že by pokoj 
neudali, pak můžete zkusit vyjednávat i o výši nájmu. Já i kamarádi jsme měli poměrně 
dobrou zkušenost s HelloFlatmate (poplatek 90€ jsem samozřejmě neplatila☺), naopak 
velkým obloukem se vyhněte Happy Foreigners World!



Ubytování

Normální cena za pronájem samostatného pokoje je cca od 180€ 
výše. Já jsem bydlela v centru (calle del Túria, u Torres de Quart) a 
platila jsem 200€ za nájem, dále měsíčně za energie a internet 45€ 
(ano, v ES je to strašně drahé, 40€ za energie je standard).

Ohledně lokality doporučuju centrum! Kousek na fakultu a do centra 
cizích jazyků, kam budete chodit několikrát do týdne. Pokud rádi 
běháte, tak někde u parku, je naprosto skvělý ☺



Doprava po městě

• Valenbisi – Bikesharing 30€/rok 
❖Já jsem to udělala tak, že jsem si přímo na letišti koupila plastovou kartičku 

(záloha 2€), která se dá použít na MHD i na Valenbisi. S tou jsem se potom 
na internetu zaregistrovala, zaplatila a ještě ten den jela na kole☺

❖Stáhněte si aplikaci

❖Neobjednávejte si kartičku na Valenbisi přes internet, bude trvat minimálně 
měsíc, než vám přijde

❖http://cas.valenbisi.es/

• případně vlastní kolo – dají se koupit cca od 60€, pokud je 
neponičíte, většina cykloobchodů nabízí na konci semestru jejich 
výkup zpátky za nižší cenu, cenově to ve finále vyjde podobně, 
jako Valenbici
❖Kvalitní zámek!!

http://cas.valenbisi.es/


Doprava po městě

• Metro – z letiště až na pláž ☺
❖Prodává se bonometro – 10 jízd za zvýhodněnou cenu 7,20€, můžete si je nabít 

buď na plastovou (Valenbisi) kartičku, nebo na papírovou jízdenku

❖Cesta z letiště stojí něco přes 4€, bonometro kolem 20€/10 jízd, takže jestli se 
chystáte v průběhu pobytu někoho vyzvedávat na letišti, nebo někam letět, 
vyplatí se. Na jednu jízdenku může jet současně více lidí, jen ji víckrát 
naskenujete.

❖Na jedné kartičce nemůžete mít koupené dvě různé bonometro jízdenky (např. 
já jsem na plastové měla bonometro na zónu A, na další papírové letiště)

❖Taxi – v noci z párty – např. z Umbracle (klub v Ciudad de las Artes) do 
centra za cca 8€, takže když pojedete s amigos, je to za hubičku



Po Španělsku

Jednoznačně BlaBlaCar, případně je 
možnost půjčit si auto v půjčovně

Ve Valencii je x organizací, které 
nabízí Erasmákům výlety, nemám s 
nimi osobní zkušenost

Grupo de Montaña y Aventura, viz 
dále 

Sevilla



Studium, zkoušky

• Měla jsem jakožto páťačka zapsané dva dvousemestrální předměty 
(Pediatría, Gyn/Ob). Od pediatrie jsem byla hned od začátku odrazována 
buddíkem a Dr. Venturou, po diskuzi s vyučující a jejím potvrzení, že bych 
musela na konci semestru skládat zkoušku nejen z učiva 2.semestru, jako 
mí španělští spolužáci, ale z celého roku, jsem si raději zapsala 
Oftalmología

• Nakonec jsem tedy měla zapsané ORL, Oftalmología, Gyn/Ob a 
španělštinu

• Pokud se zeptáte spolužáků, rádi vám poskytnou svoje studijní materiály 
(sepisují si je z přednášek, každý zpracuje nějaké téma)

• Pokud chcete praxi, budete si ji muset domluvit, kvůli tomu, že je UCV 
soukromá škola, mají velmi omezené kapacity (zkuste se zeptat přímo 
vyučujících)



Studium, zkoušky

• Doporučuju vybírat jednosemestrální předměty kvůli rozsahu učiva 
a předměty určené pro jeden ročník (např. asignaturas cuarto
curso - https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-
medicina/seccion/plan ) kvůli termínům zkoušek

• Zkoušky jsou formou testů, většinou uzavřené, v některých 
předmětech i otevřené otázky a kazuistiky

• Celý ročník skládá zkoušku z daného předmětu v jeden den, dále 
je vypsán jeden opravný termín, další vám nedají, může se vám 
stát, že pokud máte zapsané předměty napříč ročníky, termíny se 
budou krýt

https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-medicina/seccion/plan


Studium, zkoušky

• Je dobré se jít vyučujícím představit, měla jsem pocit, že ani nevěděli, že mají 
ve třídě zahraniční studentku. Moje jméno nebylo ani v prezenčních listinách, 
takže jsem se prostě dopsala na konec seznamu. Když jsem se na to ptala 
Dr.Ventury jakožto fakultního koordinátora a žádala ho, aby vyučujícím napsal 
oficiálně hromadný mail s informací, že mají ve třídě Erasmačku, řekl mi, že si 
to mám zařídit sama. Obecně od Dr. Ventury moc nečekejte, dle slov mých 
spolužáků se zrovna nepřetrhne, a když to o něm říkají ostatní Španělé, tak to 
už asi něco znamená :D

• Obecně nebudou moc brát ohledy na to, že jste na Erasmu a španělština není 
váš mateřský jazyk, ale i přesto se zkuste zeptat, jestli dostanete u zkoušky víc 
času, některé testy nestíhají ani Španělé

• Vstřícní byli na ORL, Oftalmología, prý Rehabilitación y Terapia Física



Kam zajít

krom všech krásných historických budov a 
pláže ☺

• Jardín del Túria – nejlepší park ever

• Ciudad de las Artes y las Ciencias, v 
průběhu roku různé akce

• Centre del Carme – výstavy, hlavně 
moderní umění

• Oceanografic

• Russafa – hipster část města

• Mya / Umbracle – klub, s aplikací Xceed
vstup do klubů zadarmo

• Dulce de Leche – kafe a dortíky

• Saona – obědové menu

• Muerde La Pasta – all you can eat

• Restaurante Fuji – all you can eat sushi

• RED CUP Burger Club – různé dny - různé 
akce na burgery

• El Altaseis – Agua de Valencia

• Horchatería Santa Catalina - horchata

• Comidas El Rubio – levné a dobré jídlo 
para llevar, středeční akce

• Radio City – živá hudba (jazz, reggae)

• Johnny Maracas – koktejly

• Kebab Bolsería – nejlepší kebab ve městě

• 100 Montaditos – španělský fastfood

a spousta dalších



Co zažít a zkusit

• Capea

• Las Fallas

• Mascletà

• Paellas Universitarias

• La fiesta de Orgullo

• Surfování

• Grupo de Montaña y Aventura

• Noche de San Juan

• Paella, fideuà

• Arroz negro

• Agua de Valencia

• Horchata (raději s někým 
dohromady :D)

• Španělskou klasiku jako jamón, 
churros, buñuelos, tinto de 
verano, calamares, tortilla de 
patatas, různé tapas…



Grupo de Montaña y Aventura

• https://www.ucv.es/alumnos/actividad-fisica-y-
deportiva/actividades/clavetitulacion/906/clavegrupo/ac103/clav
emodulo/4389

• Byla jsem s nimi až na konci semestru raftovat do Montanejos a 
bylo to naprosto skvělé, lituju, že jsem nejela na víc akcí!

• Zpětně bych se zapsala a zaplatila poplatek 70€, rafty stály 
nějakých 25€ (plus jsme se měli skládat na naftu pro ty, co brali 
auta, ale já jela univerzitní dodávkou, takže nic)

• Krom mě a kamaráda tam byli samí Španělé a byli to všechno 
přátelští, akční lidi ☺

https://www.ucv.es/alumnos/actividad-fisica-y-deportiva/actividades/clavetitulacion/906/clavegrupo/ac103/clavemodulo/4389


Na Erasmus určitě jeďte, ať už do Valencie, nebo 
jinam. Je to úžasná zkušenost. Dělat zkoušky v cizím 
jazyce je výzva, ale o to víc pak na sebe můžete být 
hrdí, že jste to zvládli. ☺

Asi nejlepším ročníkem k výjezdu je 4., když se ještě 
nemusíte zabývat státnicemi, ale jde to i později! 

Co se týká financí, do Španělska je momentálně 
měsíční stipendium 450€, takže pokud žijete úsporně, 
mohlo by vám to docela stačit. Nicméně předpokládá 
se, že si chcete Erasmus užít, jezdit na výlety atp., 
takže počítejte, že budete potřebovat víc, nemělo by 
to ale přesáhnout částku, kterou potřebujete k životu v 
Olomouci.

¡Mucha suerte!

Las Fallas

Barcelona

Sevilla

Alhambra


