Предимства на UCM в програма Еразъм+:
 Високо ниво на преподаване: останах изненадан и крайно доволен от нивото, поддържано от
преподавателите и студентите, както в лекциите, провеждани на испански, така и в тези на английски език.
Лекциите са дълги, тъй като повечето преподаватели не правят почивка в продължение на 2
астрономически часа, но след като свикнете с езика това вече не е проблем, тъй като всички са крайно
интересни. Гответе се за много четене и много писане на различни курсови работи!
 Грижа за студентите: винаги има към кого да се обърнете и ще получите много полезни напътствия от
отговорниците за програма Еразъм, както и от всеки преподавател, много от които също са били „еразъми“
в студентските си години. „Кафетериите“, разположени на долните етажи във всяка сграда предлагат ниски
цени, наполовина от нормалните за Мадрид, и вкусни храни и напитки;
 Цялостна атмосфера: колегите ви приемат като един от тях и ви канят на мероприятията си. Местният
ESN, където обезателно се запишете, предлага пътувания из цяла Испания почти всеки уикенд на много
добри цени и с качествена компания. Времето и цялостната „атмосфера“ в Мадрид са... трудно описуеми.
Нека просто кажем, че няма да забравите месеците, прекарани там;
 Култура: Мадрид е една от големите европейски столици. Много от най-известните музикални формации
ще изнесат концерти в града по време на престоя ви там, просто следете съответните страници в мрежата,
или други канали за информация. Музеят Ел Прадо съдържа някои от най-големите творби в историята на
изобразителното изкуство, създадени от творци като Рембранд, Ел Греко, Тициан, Леонардо Да Винчи,
Микеланджело и много други, и входът е безплатен след определен час. Театралните и кино афиши също
са наситени. Вездесъщата фиеста витае навсякъде и е трудно човек да не се поддаде. Вечерите винаги има
къде да отидете, а сутрин лекциите не започват преди 9:00 ч. Помнете, че в Мадрид никой не си ляга преди
12:00 ч., което е нещо като 10:00 ч. в България.

