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Sim

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Presentar o adquirir bastantes 

ingresos antes de viajar, y 

tener en cuenta lo de trabajar 

en la universidad donde vayas, 

pues no llega el dinero que se 

aporta en bolsa, y menos vivir 

en Europa. y por otro lado, 

estudiar mucho y tratar de 

comprender el tiempo de sistema 

y evaluación.

Caso tenha marcado a opção "sim, otro tipo de
bolsa", por favor descreva qual bolsa e como foi o
processo para consegui-la

Você recebeu algum apoio economico durante sua
mobilidade?

 

Fale sobre os gastos com a mobilidade (passagem,
seguro saúde, visto, moradia, alimentação)

En total de gastos para una 

renda media baja, oscila por 

16.900.00 reales, incluyendo 

matricula, estancia, moradia, 

trasporte. 

Fuera de gastos de ocio. Por 

ende, me vi obligado a tener 
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que trabajar para solventar mis 

gastos.

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

8

Como é o sistema de ensino na instituição (aulas
em sala, estudos extraclasse, avaliações, etc)?
conte-nos o que chamous sua atenção

El sistema es convencional con 

metodologia de clase, horarios, 

seminarios, practicas bastante 

cansativas pero productivas, 

puedes observar todo tipo de 

facilidad sobre materiales de 

estudio, se realizaron buenas 

practicas por cada materia, en 

rotaciones por servicios 

hospitalares, un poco caotico 

la organizacion, ya que tienes 

que buscar todos los horarios y 

sitios donde te toca asistir, y 

son demasiados.  Y los mas 

importante de todo los metodos 

de evaluacion, que son 

diferentes a los de la Unila.

Como foi o processo de escolha de disciplinas e
matrícula na instituição anfitriã? há alguma
tutoria para isso?

Dificil, no siempre haces todo 

lo que pides en primera 

estancia, tienes  que modificar 

por solapamiento, cancelacion 

de materias o cupos. Estan 

siempre como ultima opción.

Como foi a receptividade da comunidade
universitária (estudantes nativos, professores,
pessoal administrativo) e dos habitantes locais?

Muy buena

Fale sobre o processo de mobilidade, quais as
dificuldades e dúvidas enfrentadas

La difucultad mas grande es la 

metologia que tienen, no es 

compatible, tienes que 

modificar tus formas de 

estudio,

Como você visualiza o impacto desta mobilidade
em sua vida acadêmica, pessoal e/ou profissional?

Este intercambio marca un antes 

y un despues  del curso de 

medicina, aborde mucho 

conociemiento,  organice mi 

mente y logre objetivos.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Es  una maravilla de pais, 

mucha cultura, educacion, 

seguridad, tranquilidad, 

tecnologia, organizacion, gente 

buena, etc.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018/1 e 2018/2

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidad de Granada


