
Bilet autobusowy dla studentów Uniwersytetu w A 
Coruña
2005

Podsumowanie

Wstęp

Cele Interesariusze

Każdego roku Uniwersytet w A Coruña (UDC) zapewnia swoim studentom dotacje do transportu miejskiego 
w mieście A Coruña i transportu metropolitalnego w obszarach A Coruña i Ferrol.

Obecnie niedostępne.

Cel jest dwojaki: 

• Promocja rezygnacji z samochodu prywatnego 
na rzecz transportu miejskiego.

• Uproszczenie dostępu do studiów wyższych dla 
studentów o niższych dochodach.

• Urząd Miasta A Coruña.

• Urząd Miasta Ferrol.

• Urząd Miasta Narón.

• Xunta de Galicia (rząd Galicji).

Uczelnia
Uniwersytet w A Coruña (Hiszpania)

Kraj
Hiszpania

Wielkość 
20,000-30,000

Struktura organizacyjna mobilności 
Biuro Ochrony Środowiska

Lokalizacja 
Mieszana
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Opis

Wskaźniki

Działanie obejmuje dotacje dla studentów na 
pokrycie kosztów transportu autobusowego.

Każdego roku Uniwersytet w A Coruña (UDC) 
zapewnia dofinansowanie do biletów transportu 
miejskiego w mieście A Coruña i transportu 
metropolitalnego w obszarach A Coruña i Ferrol 
studentom UDC zmierzającym do uzyskania na 
co najmniej 30 punktów do uzyskania oficjalnego 
tytułu. 

Dofinansowanie nie jest zapewniane studentom 
wymiany krajowej (SICUE) ani międzynarodowej 
(ERASMUS lub podobne programy). Ponadto, 
uwzględniane są kryteria ekonomiczne i rodzinne. 
Do uzyskania dofinansowania wymagane jest 
posiadanie:

• Karty Millennium w przypadku transportu 
miejskiego w A Coruña.

• Karty Galician Metropolitan Transport 
Travel Card w przypadku obszarów 
metropolitalnych.

• Dofinansowanie udzielane jest beneficjentom 
po doładowaniu karty na koniec miesiąca 
następującego po terminie przyznania 
dotacji. Maksymalna kwota dofinansowania 
dla każdego studenta, niezależnie od 
przypadku, wynosi 115,20 EUR.

W roku akademickim 2015-2016 dostęp do dofinansowania uzyskało ogółem 2134 studentów.
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Wyniki

Linki Osoba do kontaktu

Elementy graficzne

Ustalenia

Koszt Finansowanie

Na dofinansowanie wykorzystano wszystkie przyznane fundusze.

https://sede.udc.gal/services/electronic_board/
EXP2016/000758

Manuel Soto Castiñeira

Biuro Ochrony Środowiska / Wydział Architektury i 
Zagospodarowanie Przestrzennego

oma@udc.gal

Obecnie niedostępne.

Obecnie niedostępne.

264 646 EUR. Wicerektor ds. studentów, frekwencji i filii 
Uniwersytetu Uniwersytet w A Coruña.
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