
 
Estudiantes Ucranianos  
 
Se ofertan 100 plazas para estudiantes ucranianos de grado, máster y doctorado en las 
titulaciones de las universidades públicas de Castilla y León con las siguientes 
condiciones: 

A. Acceso 
I. Si tiene conocimiento del español a nivel básico.  

i. Se incorporarían como estudiantes de movilidad entrante, sin 
pago de tasas, a la oferta de titulaciones existentes. 

II. Si no tiene dominio del español.  
i. Se les ofertará gratuitamente un curso de lengua y cultura 

española de 20 horas semanales durante el semestre, con 
reconocimiento de créditos.  

III. Si habla inglés.  
i. Si existe la posibilidad se le matricularía como estudiante de 

movilidad entrante, sin pago de tasas, en las asignaturas que se 
imparten en inglés durante este semestre.  

IV. En todos los casos los estudiantes acudirían al curso de español para 
mejorar su dominio del idioma y favorecer su inclusión 

B. Alojamiento 
I. Se les debe proporcionar un alojamiento gratuito adecuado. Cada 

universidad de acuerdo con sus posibilidades alojará a los estudiantes 
en Residencias/Colegios Mayores, apartamentos o pisos. 

C. Becas manutención/living expenses. 
I. Cada estudiante recibirá una beca mensual para gastos generales, de 

entre 250 y 500€. 
Ukrainian Students  
 
The public universities of Castilla y León have agreed to offer 100 places to receive 
Ukrainian students in our Bachelor's, Master's and Doctorate degrees during this 
semester. The general conditions established are as follows: 

A. Access 
I. If they have knowledge of Spanish.  

i. They would be incorporated as incoming mobility 
students, without payment of fees, into the existing degree 
programmes on offer. 

II.     If they have no knowledge of Spanish.  
i. They will be offered, free of charge, a Spanish language and 

culture course of 20 hours per week during the semester, 
with credit recognition.  

III.    If they speak English.  



 
i. If possible, they will be enrolled as incoming mobility 

students, without payment of fees, in the subjects taught 
in English during this semester.  

IV. In all cases students would attend the Spanish course to improve 
their language proficiency and to facilitate their inclusion in the 
Spanish language programme. 

B. Accommodation 
I. They should be provided with adequate accommodation 

free of charge. Each university, according to its 
possibilities, will accommodate students in Residence 
Halls/Colleges, apartments or flats. 

C. Living Expenses Grants. 
I. Each student will receive a monthly allowance for general 

expenses, varying from 250 € to 500 €. 
Українські студенти 
 
Державні університети Кастилії-і-Леона погодилися запропонувати 100 місць для 
прийому українських студентів у наші ступені бакалавра, магістра та доктора 
протягом цього семестру. Встановлені загальні умови будуть такі: 

1. Доступ 
a. Якщо вони знають іспанську мову. 

i. Вони будуть включені як іноземні студенти без сплати зборів 
до наявних програм навчання, які пропонуються 
університетом. 

b. Якщо вони не знають іспанську мову. 
i. Їм буде запропоновано безкоштовний курс іспанської мови 

та культури по 20 годин на тиждень протягом семестру з 
визнанням кредитів. 

c. Якщо вони говорять англійською. 
i. Якщо можливо, вони будуть зараховані як іноземні студенти 

без оплати за предмети, які викладаються англійською 
мовою протягом цього семестру. 

d. У всіх випадках студенти відвідуватимуть курс іспанської мови для 
покращення володіння мовою та полегшення їх включення до 
програми іспанської мови. 

2. Проживання 
a. Їм необхідно безкоштовно надати відповідне житло. Кожен 

університет, відповідно до своїх можливостей, прийматиме 
студентів у гуртожитки, кімнати чи квартири. 

3. Дотації на витрати на проживання. 
a. Кожен студент отримуватиме щомісячну надбавку на загальні 

витрати в розмірі від 250 євро  до 500 євро. 
 



 
 
Contactos e información / Contacts and information / Контакти та інформація 
 
1. Universidad de Burgos- Centro de Cooperación y Acción Solidaria/ University of 

Burgos- Center for Cooperation and Solidarity Action/ Університет Бургоса – 
Центр співпраці та дій солідарності: centro.cooperacion@ubu.es 
 

2. Universidad de León – Vicerrectorado de Internacionalización/ University of León 
– Vice-rectory for Internationalization/ Університет Леона – проректор з 
інтернаціоналізації:  recvri@unileon.es 

 
 

3. Universidad de Salamanca - Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
University of Salamanca – Vice-rectory for International Relations/ Університет 
Саламанки – віце-президент з міжнародних відносин: vic.international@usal.es 
 

4. Universidad de Valladolid - Secretariado de Asuntos Sociales/ University of 
Valladolid - Social Affairs Secretariat/ Університет Вальядоліда – Секретаріат із 
соціальних питань : Asuntos.sociales@uva.es 

 
 
 


