
STUDERA SPANSKA I CIENFUEGOS, 
KUBA 

OCH 
FÅ SÅ MYCKET MER! 

BILLIGT, BRA, TRYGGT 

Mer info på www.svensk-kubanska.se 
Kontakt: Anna-Greta Wallmark: 0703-71 97 89 
anna-greta.wallmark@bredband.net 

Universitetets hemsida: www.ucf.edu.cu 

Universidad de Cienfuegos 
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Universitetet i Cienfuegos, Universidad de Cienfuegos, har under många år 
erbjudit kurser i spanska för utländska studerande. Studerande från de nor-
diska länderna, inte minst Sverige, har varit en stor grupp. Efter många års 
positiva erfarenheter fortsätter Svensk-Kubanska Föreningen sitt samarbete 
med universitetet. Föreningens medlemmar har kraftig rabatt på de redan 
låga kurspriserna.  

Eftersom vi förmedlar kurserna utan ekonomisk vinst är våra priser ca 
hälften av vad andra, vinstdrivande organisationer, tar betalt! 

Kurserna i spanska ges i tre olika nivåer och pågår 4 veckor för varje. Man 
läser 4 dagar/vecka på eftermiddag eller förmiddag. Alla kurser börjar den 
första måndagen varje månad. Den första dagen får man göra ett 
diagnostiskt prov varefter man placeras i passande grupp/nivå.

För mer information, se: www.svensk-kubanska.se 

�
En kurs kostar 256 CUC för föreningens medlemmar. (1 CUC är drygt 1 
dollar). 340 CUC för icke medlemmar.
Kurskostnaden betalas kontant på plats i Cienfuegos. 

Elever med sin superduktiga lärare i mitten 

www.svensk-kubanska.se


Cienfuegos 
Andra fördelar med våra kurser är den trevliga staden Cienfuegos och att det 
är lätt att knyta kontakter. Du får en bra inblick i det kubanska vardagslivet. 
Cienfuegos är en relativt liten stad där man känner sig säker och trygg alla 
tider på dygnet. Den överväldigande majoriteten av de som studerat i  
Cienfuegos är mycket nöjda! Många återvänder till staden som kallas 
”söderns pärla”. 

Vid sidan av att plugga kan du hitta på andra saker att göra. Till exempel 
dans, musik och idrott. Det får du hjälp med när du är på plats i Cienfuegos. 

Havet ligger en dryg mil från staden. Här finns fina stränder, härliga bad, 
möjlighet att snorkla, dyka och simma med delfiner. 

Anmälan 
Anmälningsavgiften är 400 kr. Den betalas till postgiro 40 54 11-0.  Skriv 
ditt namn, adress och ”anmälningsavgift spanskstudier Cienfuegos” 

Obligatoriskt för språkstudierna är medlemskap i Svensk-Kubanska  
Föreningen. Det kostar 300 kr per år (150 för arbetslösa, studerande eller 
pensionärer). Betalas in på samma postgironummer. Ange ”medlemskap”. 

Plaza Martí, det vackra huvudtorget i Cienfuegos.  
Av UNESCO deklarerat som världsarv. 



Kostnadsuppgifter (1 CUC = drygt en US-dollar)  
•    Kursavgiften är 256 CUC för fyra veckor. Ev. efterföljande kurs lika mycket.
•    Boendekostnad är mellan 15 och 25 CUC per dygn inklusive frukost. För att

underlätta språkinlärningen rekommenderas boende hos en privatfamilj.
Det ordnar du på plats eller i förväg från Sverige.

•    Matkostnader kan beräknas till c:a 10 CUC per dag

Studentvisum 
För språkstudier behövs ett studentvisum. Det ordnas antingen via ambassaden i Sverige, 
minst två månader innan avfärd., eller genom turistvisum som byts till studentvisum på 
plats. Att ändra ett turistvisum till ett studentvisum kostar 40 CUC. Studentvisum kan för-
längas, vilket kostar 25 CUC.  

Hjälp i starten 
•    För att ta sig från Havanna till Cienfuegos är det smidigaste att ta  de blåa Viazul – bus-

   sarna från busstationen. Från Havanna går de dagligen kl. 07.45 och 13.05. Det kostar 20 
   CUC. För att vara säker på att komma med, kan det vara en bra idé att reservera i förväg. 

•    Det finns en kontaktperson på plats på universitetet för ev. frågor
•    Vill man ha hotell första natten/ nätterna i Cienfuegos kan man oftast ordna det

innan man kommer
•    Studiegrupperna är i allmänhet små, färre än tio i varje. All undervisning sker

på spanska. Medtag eget anteckningsmateriel, ordbok och ev en grammatikbok

Andra aktiviteter  
UCf kan hjälpa till med att ordna andra aktiviteter som inte kräver spanskkunskaper. Det 
kan vara dans– eller gitarrkurser, boxning, annan idrott mm. . Utflykter och studiebesök 
ingår i kurserna.  
”Communicación e Identidad Cultural Cubana”  
Kursen ”Communicación e Identidad Cultural Cubana” kan läsas om man har spansk-
kunskaper från nivå 2. Språkkurs och denna kan läsas parallellt.  

Med reservation för skrivfel, ändringar av valutakurser eller annat  utanför vår kontroll.. Januari 2010 




