CONVOCATÒRIA PROGRAMES
D’INTERCANVI CURS 2018/19
Convocatòria única
Erasmus+ i UAB Exchange Programme
Modalitat estudis

Estades acadèmiques
a universitats estrangeres

Convocatòria única 18/19
 Erasmus+ Estudis
• Mobilitat d'estudiants entre 28 estats membres de la Unió Europea,
els països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i
Noruega) i Turquia i la República de Macedònia.

 UAB Exchange Programme Estudis
• Mobilitat d'estudiants amb universitats que no participen en el
programa Erasmus+

Convocatòria única 18/19
 Erasmus+ i UAB Exchange Programme
• S’abona la matrícula a la universitat d’origen.
• Hi ha reconeixement acadèmic.

Convocatòria única 18/19
• CALENDARI

període de sol·licitud

30 d’octubre - 13 de novembre

sia.uab.cat (sigma)

resolució provisional

13 de desembre

sigma i pàgina web

confirmació/no conf plaça 14 al 20 de desembre

sia.uab.cat (sigma)

sol·licitud places vacants

8 a 14 de gener 2018

sia.uab.cat (sigma)

resolució definitiva

26 de gener 2018

sigma i pàgina web

confirmació/no conf plaça 29 de gener a 2 de febrer 2018

sia.uab.cat (sigma)

Presentació de sol·licituds
– Cada estudiant pot presentar una sol·licitud per
realitzar un intercanvi (Erasmus+ o UAB Exchange
Programme)
– Es poden triar fins a un màxim de 8 destinacions.
– És important revisar el llistat de destinacions per
saber quins són els requisits tant del centre
d’origen com els de destinació.
– En el UAB Exchange Programme cal confirmar
que l’oferta d’estudis de la universitat de destinació
s’adapta als estudis en curs a la UAB.

Requisits per participar
• Requisits generals:
– Estar matriculat en estudis oficials a la UAB el curs
2017/18 i estar-ho també durant el 2018/19
– Haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de
realitzar la sol·licitud.
– Per Erasmus+, no haver fet anteriorment estades que
superin els 9 mesos en total en el mateix cicle
d’estudis.

• Requisits específics del centre/titulació
(consulteu al llistat destinacions i a la pàgina web
del vostre centre)

Criteris de Selecció
Nota de participació:
• Expedient acadèmic
+
• Acreditació del nivell d’idioma:
– El coneixement d’idioma puntuarà fins a un màxim de 2
punts. El mínim que puntuarà és un nivell B1 i es tindrà en
compte en TOTES les destinacions, incloses les de parla
hispana.
– L’anglès (considerat com a llengua franca internacional a la
nova normativa lingüística) sempre puntuarà.

L’acreditació d’idioma s’ha de lliurar a la Gestió
Acadèmica mentre estigui obert el període de
sol·licitud (del 30/10 al 13/11)
Les universitats de destinació poden demanar altres nivells
d’idioma per a l’admissió com a estudiant d’intercanvi
(TOEFL, IELTS, etc.)

Dotació econòmica (1/5)
Erasmus+ estudi 2018/19
(dades orientatives segons curs 2017/18)
• Fons Àgencia Nacional Erasmus (UE i
MECD): 3, 5 i 10 mesos
1. Països grup 1: 300€/mes
2. Països grup 2: 250€/mes
3. Països grup 3: 200€/mes

•

Ajut addicional per situació de
desavantatge econòmic :175€/mes
addicionals (Becaris MECD curs anterior).

Dotació econòmica (2/5)
• Suïssa: no participa en el programa
Erasmus+, però Suïssa finança les estades
dels estudiants d’intercanvi que rep a través
dels convenis bilaterals. Caldrà tramitar l’ajut
directament amb la universitat de destinació.

Dotació econòmica (3/5)
UAB Exchange Programme 2018/19
• Fons UAB
• Estada anual:1200€
• Estada semestral: 750€
• Estada igual o inferior a 3 mesos: 100€

• Fons Banco Santander (durada mínima de
l’estada: 1 semestre)

• Beques Grado Iberoamérica: 3.000€ (24 ajuts el curs
17/18). Per estades a universitats iberoamericanes.

Dotació econòmica (4/5)
• Erasmus+ KA107
-

Destinacions: Austràlia, Canadà, Israel, Líban i Tunísia
Cal sol·licitud prèvia d’aquestes destinacions dins del UAB
Exchange Programme
Imports:
Destinació

Durada ajut i
import mensual

Màxim Total
manutenció*

Ajut viatge

Màxim total ajut*

Austràlia (2 ajuts)

5 mesos x 650€

3.250 €

1.100 €

4.350 €

Canadà (2 ajuts)

5 mesos x 650€

3.250 €

1.100 €

4.350 €

Israel (2 ajuts)

5 mesos x 650€

3.250 €

530 €

3.780 €

Líban (2 ajuts)

5 mesos x 650€

3.250 €

530 €

3.780 €

Tunísia (1 ajut)

5 mesos x 650€

3.250 €

275 €

3.525 €

Dotació econòmica (5/5)
• Beques MOBINT – AGAUR
(dades orientatives segons curs 2017/18)
- Convocatòria juliol 2017
- 200€ mensuals durant 6 mesos màxim

Reconeixement d’estudis
• Nombre de crèdits a matricular:
– Per a estades anuals: mínim 30 crèdits
– Per a estades semestrals: mínim 15 crèdits

• Per poder cobrar l’ajut, un cop finalitzada
l’estada s’han hagut de superar com a
mínim:
– 20 crèdits (estades anuals)
– 10 crèdits (estades semestrals)
(la no superació d’aquest nombre de crèdits
implicarà la devolució de l’ajut)

Repetició d’estades (1/2)
• Erasmus+
– Un mateix estudiant pot fer fins a un màxim de
12 mesos de mobilitat per a cada cicle
formatiu (Grau/Màster/Doctorat). Es compta el
període real d’estada (no el de la beca) i es
comptabilitzen tant les estades fetes en la
modalitat d’estudis com en la de pràctiques
(24 mesos Medicina i Veterinària)
• UAB Exchange Programme
– Si es repeteix estada, només s’obtindrà plaça
si queden vacants (tenen prioritat les primeres
estades). Només es pot rebre beca una
vegada.

Repetició d’estades (2/2)
• La normativa d’intercanvis de la UAB
només autoritza a fer un màxim de 4
semestres dins programes d’intercanvis
(independentment del tipus de programa).

Mapa de destinacions

Presentació de sol·licituds
– Cada estudiant pot presentar la seva sol·licitud per
realitzar un intercanvi (Erasmus+ i/o UAB
Exchange Programme)
– Es poden triar fins a un màxim de 8 destinacions.
– És important revisar el llistat de destinacions per
saber quins són els requisits tant del centre
d’origen com els de destinació.

Tota la informació a:
Web de la UAB
enllaç “Mobilitat i intercanvi internacional”

Webs dels centres
enllaç “Mobilitat i intercanvi”

Molts centres organitzen sessions
informatives

IMPORTANT
• Totes les comunicacions de la UAB als
estudiants es faran mitjançant el correu
electrònic institucional
(nom.cognom@e-campus.uab.cat)

Després de la resolució:
 Nominació: l’Àrea de Relacions Internacionals (ARI) us nominarà a la
universitat de destinació.
 Application: Un cop feta la nominació (mai abans), cada estudiant haurà de
preparar la seva application per presentar a la universitat de destinació:
Programa Erasmus+
l’estudiant prepara l’application i
l’envia a la universitat de destinació

UAB Exchange Programme
l’estudiant prepara l’application i l’ARI
l’envia a destinació

Documents que la universitat de destinació pot requerir : certificacions oficials d’idioma (TOEFL,
IELTS, etc.), expedient acadèmic en anglès, assegurança mèdica, justificant recursos econòmics, etc.

 Admissió estudiant: la universitat
de destinació confirma a l’estudiant
la seva admissió

 Admissió estudiant: la universitat de
destinació envia a l’ARI la carta
d’admissió de l’estudiant d’intercanvi.
 Tràmits de visat: Quan rebi la carta
d’admissió, l’estudiant haurà de
tramitar el seu visat d’estudis en el
consolat/ambaixada correponent.

Altres convocatòries d’intercanvi i
mobilitat
• Erasmus Pràctiques i UAB Exchange
Programme Pràctiques curs 2018/19
– Es tramitaran a través del Servei d’Ocupabilitat.

• SICUE curs 2018/19
– Estades a universitats de l’estat espanyol.
Convocatòria pendent de determinar per la CRUE
(gener-febrer 2018 aprox.)

• Ajuts DRAC 2018
– Ajuts per assistir a cursos, seminaris o activitats
organitzades per la Xarxa Vives o universitats
membres.

•

Oficina d’Intercanvis del Centre (Gestió Acadèmica):
Tràmits acadèmics i administratius dels alumnes de
mobilitat i intercanvi.

•

Coordinador/a responsable de la mobilitat al Centre:
Acord d’Estudis amb les assignatures que es cursaran a
l’estranger i posterior reconeixement.

•

Àrea de Relacions Internacionals, Planta Baixa Hemeroteca (Plaça Cívica): és l’interlocutor institucional
entre la UAB i les universitats col·laboradores.

Gràcies per la vostra atenció
Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N – Plaça Cívica
erasmus@uab.cat
internacional.propi@uab.cat

