


 Poloha : Andalusie
 Ošetřovatelství se studuje 4 roky na:

1.Escuela Universitaria de Enfermería Virgen 
de las Nieves

2.Facultad de Ciencias de la Salud
 Universidad de Granada: odkaz

http://grados.ugr.es/enfermeria_vnieves/
http://cienciasdelasalud.ugr.es/static/GestorDocencia/*/(GE)
http://www.ugr.es/


 Období studia: 23.9. 2014 – 23. 1. 2015
 Orientační týden: od 15.9. (nepovinný)
 Předměty: odkaz
 Koordinátorka: Ana Guillamet Lloveras

› ana.guillamet.sspa@juntadeandalucia.es
 Před výjezdem: 

vyplnit online application ( ZS od 1.5. do 15.6.)
(LS od 1.10. – 31.10.)

http://grados.ugr.es/enfermeria/pages/infoacademica/estudios
https://oficinavirtual.ugr.es/apli/intercambio/alumnos_in/index.html


Praxe probíhá v druhé polovině 
3.ročníku a celý 4. ročník

 Jazyk: španělština
Počet kreditů: 30 ECTS
Možnost výběru pracoviště (domluvou)
Preferované oddělení nutné domluvit 

předem



 Ošetřovatelská dokumentace dle 
Hendersonové (14 potřeb nemocného)

 Moje zkušenosti: 
› Chirurgie
› Neonatologie
› Primární péče (u praktického lékaře)

 Pracovní doba: PO-PÁ (8-15)



 Semináře 20% (8 seminářů, 1 seminář 4h.)
 Samotná praxe 35%

 Přístup k praxi 10%
Ošetřovatelské výkony 25%

 Deník a kazuistika z praxe 40%
Deník z praxe 15%
Klinický případ (caso clínico)25%

 Autoevaluace 5%



 Centro de lenguas Modernas: odkaz
› Možnost studia angličtiny, španělštiny…
› Zvýhodněná cena pro studenty Erasmu
› Certifikát = 6 ECTS
› Možnost mezinárodního certifikátu DELE

http://www.clm-granada.com/


 Letiště v Granadě ↑ vyšší cena
 Možnost letu do Malagy ↓ nižší cena
 Autobusy Alsa



 Možnost kolejí (↑ cena) 
 Doporučuji se ubytovat na pár dní v hotelu 

nebo v hostelu a během toho hledat 
ubytování (Oasis Hostel Granada)

 Velká nabídka ubytování
 Letáčky po celé Granadě (není nouze!) 
 Bydlení s ostatními studenty (Erasmus)
 Cena:  přibližně 160 – 220 EUR
 Nabídky na facebooku, internetu např.

› http://www.pisocompartido.com/

http://www.oasisgranada.com/granada-hostel
http://www.pisocompartido.com/


 Emycet - facebook, odkaz
 ESN Granada - facebook
 Alhambra – středověký komplex paláců

http://www.dalemovimiento.com/








KatedrálaTapas



Sierra Nevada



Málaga

Córdoba

Sevilla



Gibraltar



Cádiz



Děkuji za pozornost
¡Hasta luego!
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