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1. O UCZELNI
EASD to mała uczelnia w centrum miasta, zajmująca charakterystyczny budynek Casa de
los Picos znajdujący się parę kroków od najczęściej odwiedzanego akweduktu. Mimo
niewielkiej powierzchni bez problemu mieści studentów kilku kierunków dzięki podziałowi
zajęć na poranne i popołudniowe. W hallu wypełnionym rzeźbami często organizowane są
wystawy różnych prac – po pierwszym rzucie oka nietrudno zauważyć że jest to uniwersytet
artystyczny. Oferowane zajęcia skupiają się, zależnie od kierunku, na ilustracji i rysunku lub
projektowaniu produktu i grafice. Większość zajęć prowadzonych jest w formie laboratoriów
podczas których w pracowniach wykonywane są projekty. Oprócz pracy przy komputerze
ciekawym elementem kształcenia są zajęcia w warsztatach, gdzie prace wykonywane są
ręcznie – takie jak modele przedmiotów i prototypy w drewnie i glinie, makiety, odlewy czy
nawet dodatkowe kursy z ceramiki czy tkanin. Zarówno profesorowie jak i studenci są
naprawdę sympatyczni i pomocni w każdej sprawie, łatwo nawiązać jest znajomość z tak
otwartymi Hiszpanami.

2. O MIEŚCIE
Mimo że miasto nie jest duże, ma niesamowity klimat. Na każdym rogu można zobaczyć
zabytki, w tym akwedukt – jeden z najlepiej zachowanych na Półwyspie Iberyjskim – którego
najwyższy punkt znajduje się w centrum miasta. Warto też przyjrzeć się gotyckiej katedrze
czy kościołom zachowanym nawet z XII wieku, bez wątpienia jest to idealne miejsce dla
turystów, w centrum często można zauważyć liczne grupy wycieczkowe z całego świata.
Ponadto znajduje się tylko godzinę drogi od Madrytu, z wygodnymi połączeniami między
miastami, z czego warto skorzystać.

3. O KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, CZYM I JAK SIĘ PORUSZAĆ
Segowia jest małym miastem, bez problemu można poruszać się pieszo, do czego
zachęcają wszystkie zabytki. W razie nagłych sytuacji można skorzystać także z komunikacji
miejskiej, autobusy docierają w każdy zakątek i poza miasto (na przykład jeden z dwóch
dworców, Segovia Guiomar). Ceny biletów wypadają drożej w porównaniu do polskich,
jednak warto skorzystać z usług i chociażby wygodnego połączenia z Madrytem i innymi
miastami nie tylko w obrębie Castilla y León.

4. CENY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW, GDZIE WARTO KUPOWAĆ
W centrum Segowii znajduję się dużo sklepów, do najtańszych i najczęściej spotykanych
sieci należą Mercadona, Carrefour (Express) i Día. Dla oszczędnych znajdzie się tam cała
gama zarówno podstawowych jak i miejscowych produktów, których cena nie przekracza
1,5-2€, przez co w przypadku ograniczonego budżetu można przeżyć nawet za 15€
tygodniowo. W warzywa i owoce warto jednak zaopatrywać się w małych sklepach
warzywniczych ze względu na bardziej atrakcyjne ceny i większy wybór, a znajdują się
praktycznie na każdej ulicy. Podobnie jest z wszelkimi licznymi kawiarniami, restauracjami
i barami które wieczorami zawsze tętnią życiem – stratą byłoby nie spróbować typowej
kuchni hiszpańskiej, od wszelkiego rodzaju tapas, paellę po tradycyjne ponche segoviano.
W Hiszpanii dużą popularnością cieszą się też małe sklepiki z przekąskami i słodyczami
sprzedawanymi głównie na wagę, gdzie również warto zajrzeć i spróbować.

5. ZAKWATEROWANIE, CO WARTO ZE SOBĄ ZABRAĆ
W Segowii nietrudno o znalezienie pokoju czy mieszkania do wynajęcia. Najwięcej ofert
publikowanych jest na stronach idealista.com oraz easypiso.com, gdzie można znaleźć pokój
w mieszkaniu współdzielonym już od 150€ za miesiąc bez opłat; ale oczywiście cena zależy
od lokalizacji, ilości współlokatorów i ogólnego standardu. Trzeba też pamiętać o kosztach
bieżących rachunków i kaucji, która zazwyczaj równa jest miesięcznemu czynszowi. Ze
względu na obowiązkowe spotkanie z właścicielem i oględziny zakwaterowania, przed
wyjazdem najlepiej zarezerwować hostel (których też nie brakuje) na parę pierwszych dni
pobytu i zorganizować je w tym czasie, jednak decyzje powinny być podjęte w miarę szybko
– na początku roku akademickiego na najlepsze oferty znajduje się dużo chętnych.
W przypadku chęci wynajmu całego mieszkania koszt to minimum 600€.

6. JAK DOJECHAĆ/DOLECIEĆ Z POLSKI?
W październiku 2017 zostało uruchomione bezpośrednie połączenie Poznań-Madryt przez
linie lotnicze Ryanair, poza tym na lotnisko Madrid-Barajas bezpośrednio można dostać się
także z Warszawy-Modlin, Krakowa i Wrocławia. Ceny biletów wahają się w zależności od
okresu i sezonu – najtańsze bilety można kupić z miesięcznym wyprzedzeniem już za 17€,
jednak trzeba liczyć się ze zmianami cen na przykład w okresie przedświątecznym czy
wakacyjnym. Warto sprawdzać ceny regularnie i kupować przed planowanym wylotem,
połączenie jest dość popularne i kupowanie na ostatnią chwilę może wiązać się z kosztem
80€ i nawet więcej w okresie świątecznym. Pojedynczy bagaż rejestrowany (mieszczący się
w wymiarach, w Ryanair do 20kg) kosztuje zwykle około 25€.
Segowię od Madrytu dzieli 90 kilometrów, najłatwiej skorzystać z pociągu (9€ zwykły, 12-25€
express) ale można też sprawdzić przejazdy oferowane na blablacar.es – strona jest o wiele
częściej używana niż w Polsce, nietrudno się dogadać; jednorazowe przejazdy trwają nieco
ponad 1 godzinę i zazwyczaj wyceniane są na 6-7€.

7. MOJA OCENA WYJAZDU, CENNE WSKAZÓWKI
Wyjazd oceniam bardzo pozytywnie pod wszystkimi względami. Mimo początkowych
wątpliwości co do odpowiedniego poziomu języka obcego i umiejętności odnalezienia się na
obcym uniwersytecie trudno mi teraz znaleźć jakikolwiek negatywny aspekt. Była to
niesamowita okazja do nauki, doświadczenia nowych rzeczy zarówno podczas zajęć jak
i w życiu codziennym a także nawiązania znajomości, które na pewno przetrwają dłużej niż
sama mobilność. Ponadto ze wszystkich metod nauki języka to zdecydowanie właśnie
przebywanie w obcym kraju gdzie jest się przez niego otoczonym i używanie go na co dzień
jest najbardziej skuteczne, ponieważ wszystkie kompetencje językowe rozwijane są
jednocześnie – a wszystko razem umożliwia poznanie i zrozumienie języka, jakiego nie
nauczy się z książek. Mam nadzieję że przyniesie to także profity w przyszłości nie tylko
w postaci niezwykłych wspomnień ale przez przebywanie w międzynarodowym środowisku
uatrakcyjni również profil brany pod uwagę na rynku pracy. Cieszę się że program Erasmus+
umożliwił mi wyjazd, chętnie bym to powtórzyła jeśli tylko byłaby taka okazja – tym razem już
bez żadnych wahań.

