
Studeren in Las Palmas

Facultad de Traducción e Interpretación
Vicedecanato de Relaciones Internacionales

vicrrii_fti@ulpgc.es
+34 928 45 17 08

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
España

Presentación creada por Dra. Florence Lojacono



Geografische positie

Eindhoven – Las Palmas : 3823 km
Directe 

vlucht



Macaronesië

Canarische Eilanden



Gran Canaria

Gran Canaria is met een oppervlak
van 1.560 km2 het derde grootste
eiland van de Canarische Eilanden.
Het heeft een bijna 236 km lange
kust. Wat de bevolking betreft is
Gran Canaria naar Tenerife het
twede grootste eiland van de
Canarische Eilanden. De hoofdstad,
Las Palmas de Gran Canaria, biedt
tijdens elk seizoen vele activiteiten
voor cultuur en vrijetijdsbesteding
aan.



Tenerife

Tenerife is het grootste eiland van
de Canarische Eilanden met een
oppervlak van 2.034,38 km2. Het is
ook het meest bevolkte eiland van
Spaanje met pakweg 906.854
inwoners, die Tinerfeños genoemd
worden. Tenerife is bekend om zijn
vulkaan Teide, de hoogste berg van
Spaanje en de derde grootste
vulkaan van de wereld. Hoofdstad
en grootste stad van Tenerife is
Santa Cruz.



Fuerteventura

Fuerteventura is met een oppervlak
van 1.659,74 km2 naar Tenerife
het twede grootste eiland van de
Canarische Eilanden. De hoofdstad
is Puerto del Rosario en het eiland
vormt met Lanzarote de oostelijke
grens van de Canarische Eilanden.
Fuerteventura is vooral bekend om
zijn prettige stranden die perfect
geschikt zijn om te gaan surfen of
windsurfen.



Lanzarote

Lanzarote is het meest noord-
oostelijke eiland van de zeven 
Canarische Eilanden. Het bevindt 
zich bijna 1.000 km van het 
spaanse vasteland verwijderd. 
Essentiele transportverbinding is de 
luchthaven van Arrecife. Het eiland 
bezit met een oppervlak van 
845,94 km2 11,29 % van de 
globale oppervlak van de 
Canarische Eilanden. Lanzarote is 
vooral bekend om zijn zwarte 
zandstranden. 



La Palma
La Palma, eigenlijk San Miguel de
la Palma, is het vijfde grootste
eiland van de eilandengroep. La
Palma behoort tot de Spaanse
provincie Santa Cruz de Tenerife.
De hoofdstad is Santa Cruz de La
Palma en de grootste stad van het
eiland is Los Llanos de Aridane. Het
eiland wordt ook „Isla Bonita“ of
„Isla Verde“ genoemd dankzij zijn
schoonheid. Een essentieel
kenmerk van La Palma is het
observatorium, een van de meest
gewaardeerde van de wereld.



La Gomera

La Gomera is met een oppervlak
van 369,76 km2 het twede kleinste
eiland van de eilandengroep. De
meest bekende stad is San
Sebastián de la Gomera, die ook de
hoofdstad en de belangrijkste
havenstad is. Het eiland is
bijzonder goed geschikt om een
voettocht te maken, terwijl men
van de prettige natuur genieten
kan. Bezienswaardig is ook de
nationaal park Garajonay, die sinds
1986 als werelderfgoed van de
UNESCO geldt.



El Hierro

El Hierro is het kleinste eiland van
de Canarische Eilanden. Het is
bekend om zijn vulkaan en de
kleine aardbevingen die altijd weer
daarom gebeuren.



Gran Canaria

Universidad de 
Las Palmas de Gran 
Canaria



Leven in Las Palmas

n Directe vlucht: van Eindhoven
n Las Palmas : 380.000 inwoners
n Januari: gemiddeld 20,6 ºC
n Multilateraal landschap: strand / bergen
n Tijdverschuiving: 1 uur minder dan in Nederland
n Film en muziek festivals (Womad), carnaval van       

Las Palmas de Gran Canaria in februari





De ULPGC

n ≈ 30.000 studenten
n 1159 studenten on line
n 1565 leerkrachten
n 49 licentiate, 25 masters en                       

13 wetenschappelijke promoties
n 113 onderzoeksgroepen

Internationale Relaties: 
hier in het Engels / hier in het Spaans

http://www.english.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=72
http://www.movilidad.ulpgc.es/


3 universiteiten in Las Palmas

TAFIRA

San CRISTOBAL

OBELISCO



Campus Tafira 

Guaguas 25, 26 y 48



Campus San Cristobal

Guaguas 9 & 53 



Campus Obelisco

Guaguas 
1, 2, 11, 
25 & 81



Studeren aan de ULPGC
n Internationale mobiliteit
n 3 studentenhuizen (464 plaatsen)
n 3 studeerzalen altijd geopend
n Wifi in alle campussen
n Moodle (virtuele campus)
n Spaans voor buitenlanders en ingeborenen
n Aula de Idiomas (Italiaans, Portugees,etc.)
n Centro Confucio (chino)
n Instituto King Sejong (koreeans)
n 15 bibliotheken (gratis opleidingen)
n 1 publieke bibliotheek altijd geopend



FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
https://fti.ulpgc.es/

Edificio Millares Carlo, Campus del Obelisco

C/ Pérez del Toro, nº 1

35003 Las Palmas de Gran Canaria

vicrrii_fti@ulpgc.es

Fax: 928 45 17 01

Phone: 928 45 17 08

Welkom aan de FTI



Faculteit voor Vertaling en 
Interpretatie

Facultad de Traducción
e Interpretación (FTI):
§ Campus Obelisco
§ Binnenstad



Facultad 
Traducción / Interpretación

Licentiaat (Grado)
Engels/Duits

Licentiaat (Grado)
Engels/Frans

+ Russisch + Arabisch

http://www.fti.ulpgc.es/


Facultad 
Traducción / Interpretación

Double Degree
Engels/Duits/Frans

Double Degree 
Engels/Duits + 

Toerisme

http://www.fti.ulpgc.es/


De FTI, Campus Obelisco



n Master en Español y su cultura: desarrollos 
profesionales y empresariales (Spaanse taal 
en cultuur)

n Master en Traducción Profesional y  
Mediación Intercultural (vertaling en 
conflictbemiddeling)

Masters aan de FTI



Sport en culturele activiteiten

n Sport in de natuur
n Surf 

n Aulas culturales
n Kino
n Fotografie
n Tango

SPORT CULTUUR

http://www.aulas.ulpgc.es/
http://www.aulas.ulpgc.es/cine/auladecine/
https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=cultura&ver=inicios


We hopen dat je deze 
informatie nuttig was 

Hopelijk zien 
we je straks in 
Las Palmas!
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