
 

 

DOJAZD 

Sama uczelnia znajduje się w odległości prawie 5 km od Palmy, co oznacza, 

że aby się tam dostać trzeba skorzystać z transportu publicznego. Pierwsza 

opcja to metro, cena za bilet w jedną stronę wynosi 1,5 euro. Druga opcja to 

autobus, cena za jeden bilet wynosi zazwyczaj 1,5 euro. Ale można też 

kupić kartę na 10 przejazdów, która kosztuje odpowiednio 10 euro. Linia 

dojeżdżająca na uczelnię to 19 UIB Warto wspomnieć, że można ubiegać 

się o Intermodal Card, która obniża koszt biletu, zarówno w metrze, jak i 

w autobusie. 
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ZAKWATEROWANIE 

W rzeczywistości istnieją dwie możliwości zamieszkania: albo w 

akademiku, albo wynajęcie/współdzielenie mieszkania. Cena pokoju w 

akademiku jest dość wysoka (około 400 euro miesięcznie), a sam pokój 

trzeba rezerwować dużo wcześniej za pomocą specjalnego formularza. Te 

informacje można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej uniwersytetu. 

Jeśli chodzi o mieszkania, można wynająć mieszkanie, ale to będzie 

kosztowne, albo można dzielić mieszkanie z innymi osobami (tak było w 

naszym przypadku). Średnia cena wynosi od 300 do 350 euro za osobę 

miesięcznie, już z opłatami. Nie jest trudno znaleźć mieszkanie: strony 

internetowe, grupy na facebooku z dużą ilością ofert. 
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UCZELNIA 

W kwestii obsługi studenta Erasmusa w uczelni przyjmującej nie mam 

zupełnie żadnych zastrzeżeń. Komunikacja była na bardzo dobrym poziomie, 

wszelkie sprawy były załatwiane w szybkim tempie, nie było trudności w 

kontakcie mailowym.  



 

Zajęcia na kierunku English Studies odbywały się w jednym budynku – 

Ramon Llull. Wszystkie z 18 budynków uczelni znajdują się na kampusie. 

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i hiszpańskim, w zależności od 

tego jaki przedmiot wybierzesz. Język wykładowy jest jasno określony na 

stronie UIB. Student Erasmusa uczestniczy w wybranym kursie razem z 

regularnymi studentami. W kwestii zaliczeń, wszystko zależy od 

wykładowcy oraz od przedmiotu. Na przedmiotach wybranych przeze mnie 

były tylko egzaminy pisemne. Na kilku przedmiotach, prezentacje również 

liczyły się w punktach procentowych do oceny końcowej. 

 

 

 

University of the Balearic Islands 

 

 

WYŻYWIENIE / KOSZTY POBYTU 

Koszt utrzymania miesięczny to w moim przypadku 225€ za pokój 

(zaznaczę jeszcze raz, że wynajmowałam pokój wspólnie z koleżanką w 

związku z czym koszty dzielone były na pół), oraz około 200€ za 

wyżywienie. Zakupy polecam robić w Mercadonie lub w Lidlu, są to dwa 

najtańsze sklepy na Majorce. Mercadona i Lidl są otwarte w godzinach 9.00 

– 21.30. W niedzielę sklepy są zamknięte, jednak małe sklepiki mogą być 

otwarte. Razem z koleżanką same przygotowywałyśmy obiady, a do 

restauracji chodziłyśmy sporadycznie. Byłam w trzech stołówkach 

studenckich, które są na terenie kampusu (prawdopodobnie jest ich więcej). 

Cena za przejazd taksówką z lotniska do centrum Palmy to koszt około 

15/20€.   



 

 
 

PODRÓŻE 

Wycieczki dla studentów Erasmusa były organizowane podczas Welcome 

Week. Koszt uczestnictwa w Welcome Week to 40€, które student sam 

opłaca. Uważam, że warto zwiedzić całą wyspę, natomiast kilka 

najpiękniejszych miejsc to Calo d’es Moro, Drach Caves, Castell de 

Bellver, Cap de Formentor, Port dr Pollensa oraz Sa Foradada.  

Jeśli chodzi o rabaty, po uzyskaniu karty ESN (za dodatkową opłatę 10 

euro) otrzymasz pewne korzyści. Przykładem jest firma Ryanair. Ryanair 

wspiera studentów Erasmusa, oferując 15% zniżki na pojedyncze 8 lotów + 

bezpłatny bagaż z kartą ESN. 
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ROZRYWKA 

Spotkania integracyjne oraz wspólne dyskoteki odbywały się dla studentów 

Erasmusa. Ja wspólnie z koleżanką wolałam jednak wyjścia z hiszpańskimi 

znajomymi. Oferta kulturalna i rozrywkowa miasta jest bardzo bogata. 

Kluby godne polecenia to Social oraz Es Gremi. 
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