Information angående utlandskursen (Spanska B)
Kursen

Datum
Boende

Försäkringar

Kursen Historia de la Cultura de España, som är en delkurs på 7,5 hp som
ingår i Spanska, fortsättningskurs B, anordnas särskilt för Uppsala universitet
av Centro de Lenguas e Intercambio Cultural (CLIC) i Sevilla, Spanien.
Kursen kan göras på plats i Sevilla eller följas på distans från Uppsala.
CLIC är en språkskola som är specialiserad på spanska som främmande språk,
lärarutbildning och didaktik. Besök gärna deras hemsida www.clic.es. För
information om Sevilla, se t.ex. http://www.sevilla.org/areastematicas/turismo/.
Adress: Calle Albareda 19, 41001 Sevilla.
Tel: +34 95 450 21 31
Fax: +34 95 456 16 96
E-post: clic@clic.es
Under hösttermin pågår kursen vecka 40-43, under vårtermin vecka 10-13.
Boende under den fastställda studieperioden i Sevilla anordnas genom CLIC
och betalas vid ankomst av studenten själv. Nästan alla våra studenter väljer att
bo i en piso compartido, dvs. man är inhyrd hos en spanjor/ska/ eller familj
men äter på egen hand var och när man vill. Mat och dryck under vistelsen
betalar den studerande själv.
Inför terminsstarten kommer studenter som sökt kursen att få ett brev med
information om datum, plats och tid för ett informationsmöte angående
utlandskursen. Den studerande anmäler vid detta möte sina önskemål om
boende till samordnare Susanne Liljehammar som bokar via CLIC. Ange då
också speciellt om ni är allergiska mot katter etc.
Den studerande kommer att få adress och telefonnummer till sin ”värd” före
avresan och bör då kontakta vederbörande per telefon eller mejl så att han/hon
vet när den studerande kommer. Det är oerhört viktigt att allt blir klart på den
här punkten eftersom missförstånd kan få obehagliga konsekvenser (ankomst
sent på kvällen – fel adress – eller ingen hemma). Det finns också möjlighet att
bo på CLIC:s residencia, men då hamnar man tillsammans med utländska
studenter.
Försäkringsskyddet under utlandsvistelsen får var och en själv se över. Ett
europeiskt sjukförsäkringskort kan beställas genom Försäkringskassan. Har du
kortet med dig får du akut sjukvård på samma villkor som landets invånare,
och du slipper ligga ute med pengar för stora sjukvårdskostnader.
Sedan 2011 finns Student UT-försäkringen, statens försäkring för studenter
antagna vid svenska universitet och högskolor och som studerar eller
praktiserar utomlands. Läs villkor på Kammarkollegiets webbplats.
Se också gärna Utrikesdepartementets information till dig som reser
utomlands.

