
 

 

VIA UNIVERSITY COLLEGE (Dinamarca), 
per en Joan Ortiz 

 

Alguns detalls importants de la meva estada a Horsens, a la universitat VIA UC estan resumits en 

els següents punts: 

 Residència 

La forma més còmoda de trobar allotjament a Horsens és a través del servei que ofereix 

Drosselbo, l’agència associada a la universitat VIA. Drosselbo gestiona l’allotjament de la 

residència d’estudiants que es troba a darrere de la facultat i l’altra residència, que es troba al 

centre del poble. Tot i que hi ha la possibilitat d’allotjar-se a altres residències, en termes 

d’accessibilitat a l’hora de gestionar problemes amb l’apartament és la via més recomanable. 

En quant a les diferències entre les dues residències, la tria depèn dels gustos de cadascú. La 

residencia que hi ha al costat de la universitat, l’Student Village, és ideal per evitar disgustos en 

els dies de pluja i vent,  doncs no cal caminar gens per arribar-hi. En canvi la residencia del 

centre, de nom Kamjatka, es troba a uns 30 minuts caminant de la universitat i a l’hivern no és 

gaire agradable. Per suposat, viure al centre significa que tant si com no cal comprar-se una bici 

(hi ha un negoci de bicis de segona mà entre estudiants ja ben estès) i llavors aquest problema es 

redueix. Un avantatge de viure al centre és que a nivell de serveis tot està ben accessible mentre 

que la universitat es troba una mica apartada del poble. Això sí, pels estudiants que viuen a 

l’Student Vilalge ben a prop hi ha un supermercat per poder fer compres, eliminant la necessitat 

d’haver d’anar fins al centre del poble cada vegada. 

En quant a qualitat, l’Student Village és clarament millor, doncs es tracta d’uns blocs d’edificis 

relativament nous, en comparació amb Kamjatka, que és un edifici ja una mica vell. Els 

apartaments d’Student Village incorporen millors equipaments a un preu només una mica més 

car, i en aquest sentit és un avantatge que presenta. 

 La universitat 

La VIA University College és una facultat bastant gran amb molts equipaments per als estudiants.  

El major avantatge és la possibilitat de, un cop s’han entregat les targetes d’estudiants a tots els 

alumnes, poder accedir a gairebé totes les classes de tota la facultat a qualsevol hora del dia i 

durant els set dies de la setmana. També hi ha zones d’estudi molt útils per fer treballs en grup, 

per exemple. 

El tipus d’ensenyament està, en la majoria de casos, enfocat a realitzar treballs i projectes, 

combinat amb la teoria que es fa durant les hores de classe. És important consultar tota la 

informació de les classes a través d’Internet, doncs funciona de forma similar a com es fa des de 

la UdL. 

 Com arribar 

L’aeroport més proper a Horsens es troba a la ciutat de Billund. Una vegada a Billund és possible 

agafar un trajecte d’autobús directe a Horsens o anar fins a Vejle, un poble a mig camí, i des 

d’allà agafar un tren fins a Horsens. De fet, la darrera opció es més ràpida.  



 

 

I un cop a Horsens, per anar des de l’estació de trens/autobusos fins a la universitat, cal agafar la 

línia 1 o la 2. La línia 1 també té una aturada davant de la residència de Kamjatka. És possible 

consultar les diferents alternatives des de la següent pàgina web: http://www.rejseplanen.dk/ 

 Viure a Horsens 

Horsens és un poble bastant gran, tot i que la seva població sigui menor que Lleida. Com a 

Dinamarca en general, els preus són més alts, però no massa elevats tampoc. 

La bicicleta és un mitjà de transportat ben estès a Dinamarca, i passejar per Horsens amb bici no 

suposa mai cap problema. 

El temps pot ser bastant incòmode en  certs períodes. En quant a fred, les temperatures no 

acostumen a baixar gaire més del que baixen a Lleida, per exemple. La gran diferència és el vent. 

Horsens es troba situada vora al mar i acostuma a bufar bastant vent, de forma continuada, fent 

que al hivern, per exemple, sigui bastant problemàtic estar a fora.  

 

http://www.rejseplanen.dk/

