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CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA ERASMUS+, 
MODALITAT PRÀCTIQUES (SMP) CURS 2014/2015 

 
INFORMACIÓ GENERAL 

El nou programa Eramus+ 

El Parlament Europeu ha aprovat el programa Erasmus+ per al període 2014-
2020, que entra en vigor l’1 de gener de 2014. El nou programa Erasmus+ 
s’emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i 
en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, 
formació, joventut i esport. En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, 
formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes. 

Aquest nou programa es centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de 
les fronteres de la UE, amb una clara vocació d'internacionalització obrint-se a 
tercers països amb l'objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de 
les persones per a l'ocupabilitat d'estudiants, professorat i treballadors i 
treballadores. 

Els països que es relacionen a continuació participen plenament en el programa 
Erasmus+: Estats membres de la Unió Europea (UE): Alemanya, Àustria, Bèlgica, 
Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, 
França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, 
Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i 
Xipre. Estats que no són membres de la Unió Europea: l’ex república iugoslava de 
Macedònia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Turquia. Suïssa ja no participa com 
a país del programa però finança estades d’estudiants estrangers en pràctiques 
que es gestionin a través d’Universitats suïsses, per tant, qualsevol estudiant que 
vulgui fer una estada de pràctiques en aquell país, haurà de contactar amb una 
universitat de Suïssa per assabentar-se dels tràmits a seguir. 

 
Modalitat de pràctiques del Programa Erasmus+ 

El Programa Erasmus Pràctiques permet l’estada durant un període de temps en 
una entitat d’acollida d'un altre país participant , i té per finalitat contribuir a que 
les persones s'adaptin a les exigències del mercat laboral a escala de la Unió 
Europea, adquireixin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de 
l'entorn econòmic i social del país en qüestió , al mateix temps que adquireixen 
experiència laboral.  

Les característiques de les pràctiques d'estudiants són: 

 La institució d'ensenyament superior d'origen ha d'atorgar el seu ple 
reconeixement al període de pràctiques a l'estranger. 
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 L'estudiant ha de rebre un acord de formació relatiu al programa del 
període de pràctiques; aquest acord ha de ser aprovat per la institució 
d'educació superior d'origen i l'entitat d'acollida. 

 El període de pràctiques ha d'estar cobert per un acord de pràctiques 
aprovat per la institució d'educació superior d'origen, l'entitat d'acollida i el 
beneficiari. 

 
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2014/2015 

Requisits generals del programa Erasmus 

 Estar matriculat a la UAB o a algun dels seus centres adscrits durant el curs en 
què es sol·licita l’estada i durant tot el període del curs en què es realitzin les 
pràctiques.  
Per als estudiants que sol·licitin marxar com a “acabats de titular”:  l’estudiant 
podrà sol·licitar l’estada durant el darrer curs de carrera, amb l’objectiu de 
realitzar l’estada de pràctiques un cop obtinguda la titulació, durant els 12 
mesos següents al tancament de l’expedient. En aquest cas (estudiants 
“acabats de titular”) els alumnes només podran presentar sol·licitud mentre 
siguin estudiants de la UAB, és a dir, mentre tinguin l’expedient obert. Un cop 
es tanqui l’expedient, ja no hi haurà possibilitat de presentar sol·licitud per a 
aquesta modalitat de pràctiques.  

 Tenir la nacionalitat, residència temporal o permanent, o estatus de refugiat o 
apàtrida d’un dels estats participants dins el programa Erasmus (veure relació 
de països al punt “Informació general”). 

 L’alumne ha de disposar de l’acceptació d’una entitat d’acollida on realitzar una 
estada de pràctiques. Aquesta podrà ser una empresa, centre de formació, 
centre de recerca o una altra organització. No es consideren entitats d’acollida 
elegibles les institucions europees, les organitzacions encarregades de 
gestionar programes de la UE (per evitar possibles conflictes d’interès i/o 
finançament compartit) ni la representació diplomàtica nacional (ambaixada, 
etc.) del país de l’estudiant al país d’acollida (podeu trobar el llistat exhaustiu a 
la pàgina: ec.europa.eu/institutions/index_en.htm). 

 Les pràctiques s’hauran de dur a terme en una entitat amb seu en un dels 
estats participants dins el programa Erasmus (veure relació de països al punt 
“Condicions generals”), excepte Espanya. 

 Les estades dins la modalitat de pràctiques han de tenir una durada mínima de 
2 mesos (entenent-se per 2 mesos, 60 dies) i un màxim de 12 mesos. Les 
estades es poden dur a terme entre l’1 de juny de 2014 i el 30 de setembre de 
2015. 

 No haver exhaurit el període màxim de 12 mesos per cicle d’estudis (excepte 
estudis de grau que donin accés directe a estudis de doctorat (Arquitectura, 
Farmàcia, Medicina, Odontologia i Veterinària), tindran fins a un màxim de 24 
mesos) i, dins d’aquest còmput de mesos, disposar almenys de 2 mesos (60 
dies), que és el període mínim elegible per poder realitzar l’estada de 
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pràctiques Erasmus (veure punt següent). Aquest comptador és d’aplicació 
també per als estudiants que participin com a “acabats de titular”. 

 

Possibilitats de realitzar diverses estades Erasmus al llarg de la vida 
acadèmica 

Cada estudiant podrà gaudir de diverses beques Erasmus fins a un màxim de 12 
mesos per cada un dels tres cicles d’estudis: grau o equivalent (incloent estudis 
de formació professional de grau superior), màster i doctorat. 

Els estudis de grau que donin accés directe a estudis de doctorat (Arquitectura, 
Farmàcia, Medicina, Odontologia i Veterinària), tindran fins a un màxim de 24 
mesos. 

Així, doncs, al llarg de la seva vida acadèmica un estudiant pot acumular fins a 36 
mesos. 

El saldo de mesos d’aquest comptador també inclou la mobilitat dels estudiants 
que 

 Presentin sol·licitud durant el darrer any dels seus estudis de grau i realitzin 
les pràctiques durant els 12 mesos posteriors a la finalització d’aquests 
estudis 

 Hagin obtingut una beca Erasmus durant el LLP (programa anterior a 
l’Erasmus+). 

La realització d’una estada Erasmus estudi i d’una estada Erasmus pràctiques 
durant el mateix curs acadèmic és possible sempre i quan es realitzin en períodes 
diferents, és a dir, no és possible fer les dues estades simultàniament o que 
coincideixin durant un cert període de temps. 

 
Requisits específics de la convocatòria UAB 

 L’alumne ha de disposar de l’acceptació d’una entitat per a la realització d’una 
estada de pràctiques. En cas de disposar de convenis de pràctiques, cada 
Facultat o Escola n’informarà als seus alumnes, o bé l’alumne podrà cercar una 
entitat a títol individual que l’aculli com a estudiant de pràctiques en el marc 
d’aquest programa. Cal tenir en compte que l’Àrea de Relacions Internacionals 
no disposa d’una borsa d’empreses i que la gestió de l’ARI es limita només a la 
tramitació de l’estatus Erasmus+ i/o a l’adjudicació de l’ajut econòmic, si 
s’escau. 

 L’alumne que vulgui participar en el programa i hagi estat admès en una 
entitat on realitzar una estada de pràctiques, haurà de disposar d’un tutor de 
pràctiques que li serà assignat pel seu Centre, així com del vist-i-plau del 
mateix i del Coordinador d’Intercanvis corresponent. Aquesta autorització es 
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farà a través de la signatura del Tutor i el Coordinador, al formulari de 
sol·licitud i autoritzarà a l’alumne a participar en el programa. 

 Caldrà adjuntar a la sol·licitud un document (carta o correu electrònic) de 
l’entitat d’acollida confirmant l’acceptació. En el cas de titulacions amb 
pràcticums regulats i que es gestionin íntegrament des del centre docent, 
l’estudiant no haurà de lliurar la carta d’admissió de l’entitat d’acollida i en el 
seu lloc, haurà de lliurar un document signat pel coordinador d’intercanvis 
indicant que la plaça li ha estat concedida en virtut de l’acord marc signat 
entre la seva facultat d’origen i l’entitat d’acollida. 

 Els estudiants de màster que vulguin presentar-se a la convocatòria hauran de 
lliurar una còpia del seu expedient de grau/llicenciatura perquè se’n pugui 
calcular el barem. Els estudiants de doctorat hauran de lliurar una còpia del 
seu expedient de grau/llicenciatura i de màster per a extreure’n una nota 
ponderada de les notes mitjanes dels dos cicles. 

 Haver superat, en el moment de la sortida, el nombre de crèdits equivalents al 
primer curs de grau (60 crèdits). 

 Tenir coneixement suficient de la llengua vehicular de l’entitat d’acollida. 
 Completar i lliurar en els terminis fixats tota la documentació obligatòria que 

es publicarà en el dossier informatiu a uab.cat/mobilitat. 
 Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil 

mitjançant contractació de l’assegurança complementària de mobilitat a través 
de la matrícula als centres propis, o la corresponent als centres adscrits. 

Cada centre pot determinar altres requisits específics per als seus alumnes. 
Consulteu el web de la vostra facultat. 

 
Criteris de selecció per a la concessió de beques o ajuts 

Les sol·licituds rebudes es prioritzaran en funció dels següents criteris 
d’adjudicació: 

 Nota mitjana. S’aplicarà el barem 27. (veure annex 1) 
 El coneixement d’idiomes es podrà puntuar entre 0,5 i 2 punts d’acord amb 

el que estipula el document de Valoració Addicional d’Idioma. Els estudiants 
que estiguin cursant itineraris curriculars en anglès estan exempts de 
presentar l’acreditació d’idiomes i se’ls atorgarà 1,5 punts per coneixement 
d’idiomes, sempre i quan hagin superat com a mínim 90 crèdits del grau. 
 

La selecció la realitzarà de forma centralitzada una comissió de selecció de 
pràctiques Erasmus que estarà composta de 6 membres: 5 coordinadors 
d’intercanvis de centre i 1 membre de l’ARI que actuarà com a secretari/a. 

 
Equiparació d’estudis 

Previ a la seva partida, l’estudiant haurà d’acordar amb els seus coordinadors 
d’intercanvi i de titulació, l'equiparació o reconeixement de la formació que durà a 
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terme a l'estranger, així com formalitzar la matrícula segons la modalitat i el 
calendari que estableixi cada centre, tot indicant que serà estudiant del Programa 
Erasmus. 

Els estudiants que realitzin les pràctiques durant els 12 mesos posteriors a  la 
finalització dels seus estudis hauran d’acordar el pla de formació abans de 
començar l’estada, però no hauran d’acordar cap tipus d'equiparació o 
reconeixement, pel fet de tenir ja tancat l’expedient (en disposició de títol). 

 

DOTACIÓ ECONÒMICA 

Els ajuts es concediran en funció del nombre de places estipulades al conveni de 
subvenció (adjudicació de fons) entre el SEPIE (Agència Nacional Erasmus+) i la 
UAB. La concessió dels ajuts es prioritzarà en funció de la nota de participació 
(nota mitjana més valoració addicional d’idioma, si s’escau). Es concediran ajuts 
fins a un màxim de 3 mesos, independentment que el període d’estada pugui ser 
superior als 3 mesos.  

 

Dotació de l'ajut 

Imports per al curs 2014/15: 

Grup 1: Països amb un 

cost de vida més alt 

Irlanda, Dinamarca, 
França, Itàlia, Àustria, 
Finlàndia, Suècia, 
Regne Unit, 
Liechtenstein, Noruega 

400 €/mes 

Grup 2: Països amb un 

cost de vida mig 

Bèlgica, República 
Txeca, Alemanya, 
Grècia, Espanya, Xipre, 
Croàcia, Luxemburg,  
Països Baixos, Portugal, 
Eslovènia, Islàndia, 
Turquia 

350 €/mes 

Grup 3: Països amb un 

cost de vida inferior 

Bulgària, Estònia, 
Letònia, Lituània, 
Hongria, Malta, Polònia, 
Romania, Eslovàquia, 
l'ex República 
Iugoslava de Macedònia 

300 €/mes 

 

Als estudiants en pràctiques no se’ls aplicarà el suplement per al col·lectiu 
d’estudiants desafavorits econòmicament que es pot aplicar als estudiants que 
realitzin una estada Erasmus, modalitat estudis. 
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Compatibilitat de l'ajut Erasmus amb altres ajuts 

Erasmus només és incompatible amb el programa d’ajuts a l’estudi de la UAB que 
comportin una col·laboració. En cas de rebre el subsidi de l’atur o altres beques 
per fer estades d’intercanvi a l’estranger contacteu amb l’organisme que 
concedeix l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb la beca 
Erasmus. En aquest últim cas la participació dins el programa Erasmus es faria 
sense rebre ajut econòmic. 

Els Ajuts Complementaris seran incompatibles entre si. 

 

Forma de pagament als beneficiaris d’un ajut Erasmus+, Modalitat 
pràctiques 

Cada alumne cobrarà l’ajut per transferència bancària en dos pagaments: el 
primer, corresponent a l’inici de l’estada per un import aproximat del 70% del 
total adjudicat i el segon del 30% corresponent a la finalització de l’estada. 
Perquè un estudiant rebi el pagament, haurà d’haver lliurat correctament la 
documentació requerida, indicada en el dossier informatiu. 

En el cas que l’estudiant hagi fet una estada inferior a l’acordada inicialment en el 
contracte de subvenció, al segon pagament s’ajustarà l’import de la beca a la 
durada de l’estada real de l’estudiant. En el cas que l’import del primer termini 
sigui superior a l’import final de la beca (si s’escurça l’estada prevista inicialment), 
l’estudiant haurà de procedir a fer la devolució de l’import excedent.  

 

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA 

 

Períodes de sol·licitud convocatòria extraordinària 

 Del 2 de març al 15 d’abril.  

Resolució 

 La resolució de la convocatòria extraordinària es farà pública el 30 d’abril 
de 2015. 

Es garantirà que un 90% dels ajuts es destinarà a alumnes de grau i màster. 
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Procediment de lliurament de les sol·licituds 

La sol·licitud es formalitzarà presentant dins del corresponent període de 
sol·licitud a l’Àrea de Relacions Internacionals (Oficina de la Plaça Cívica) o a 
l’Oficina d’Intercanvis del centre corresponent la següent documentació 
obligatòria:  

 Document de sol·licitud degudament emplenat i amb la conformitat del 
tutor i coordinador de la UAB (disponible a uab.cat/mobilitat). 

 Carta d’acceptació de l’entitat d’acollida (pot ser un e-mail imprès) o en el 
cas dels practícums regulats i que es gestionin íntegrament des del centre 
docent, document signat pel coordinador d’intercanvis (veure apartat de 
requisits específics). 

 Expedient baremat de les titulacions anteriors (només per a estudiants de 
màster i doctorat). 

Addicionalment per a pujar nota, podran aportar: 

 Acreditació del coneixement de la llengua vehicular de l’entitat d’acollida i/o 
del país on es faci l’estada. 

 Acreditació del coneixement d’anglès (vàlid per a tots els països). 


