Dossier informatiu:
Programa Erasmus Pràctiques
Curs 2013/2014

Àrea de Relacions Internacionals

Àrea de Relacions Internacionals – Universitat Autònoma de Barcelona

Benvolgut/da,
Primer de tot donar-te l'enhorabona per haver estat seleccionat/da com a beneficiari d’un ajut
Erasmus pràctiques. A continuació trobaràs tota la informació referent a la documentació que
caldrà emplenar i tots els tràmits que caldrà realitzar al llarg de la teva estada. Trobaràs un
annex al final amb tots els documents. Et preguem que llegeixis aquest document amb atenció.

IMPORTANT: COM LLIURAR LA DOCUMENTACIÓ
Indicar-te abans de tot, que tota la documentació requerida (a excepció del certificat d'arribada)
haurà de ser lliurada en paper i no s'acceptaran fotocòpies, faxos, documents escanejats o
qualsevol tipus de documentació que no sigui l’original. Tots els formularis han d'estar
completament emplenats, no pot quedar cap camp en blanc. En cas contrari es considerarà
com a documentació incorrecta i pendent de lliurar. Per evitar confusions, es recomana
emplenar tota la documentació amb bolígraf de color blau.
Hi ha una sèrie de documents que requereixen la signatura del tutor o coordinador del centre o
facultat. L’alumne haurà de portar la documentació a l’Oficina d’Intercanvis del seu centre, i en
el cas que ja estigui realitzant l’estada i/o no pugui fer-la arribar personalment, l’haurà d’enviar
per correu postal directament al seu centre, en cap cas a l’Àrea de Relacions Internacionals
(ARI). L’Oficina d’Intercanvis de cada centre s’encarregarà de fer signar aquesta documentació
i posteriorment fer-la arribar a l’ARI. Consulteu la direcció postal on heu de fer arribar la
documentació amb la vostra Oficina d’Intercanvis.
Tota la documentació ja signada o que no requereixi cap signatura del centre o facultat, haurà
d’arribar a l’Àrea de Relacions Internacionals. Podrà fer-se personalment o per correu postal, a
través de l’Oficina d’Intercanvis del centre corresponent o directament a l’adreça postal:
Erasmus Pràctiques - Àrea de Relacions Internacionals
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici N - Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) – Spain
En els documents on ha de signar la institució d’acollida, també hi haurà de figurar el seu
segell. En alguns casos, hi ha institucions que no disposen de segell, de manera que per a
poder-vos validar la documentació (en cas contrari es considerarà com a documentació
incorrecta), haureu de fer-nos arribar també un d’aquests dos documents:



Una carta de l'empresa, amb paper de carta i amb el seu logotip, explicant que l'empresa
no disposa d'un segell i indicant el nom de la persona que signarà tota la documentació.
Una còpia de la inscripció de l'empresa al registre mercantil.

REQUISITS PER A L’ESTADA


Tots els estudiants participants al programa Erasmus Pràctiques, hauran de lliurar tota
la documentació especificada en aquest dossier dins el termini especificat en el
mateix.



Les estades es realitzaran entre l’1 de juny de 2013 i el 30 de setembre de 2014.
Tindran una durada mínima de 3 mesos (entenent-se per 3 mesos 90 dies) i màxima
de 12.



Serà imprescindible que l’estudiant estigui matriculat a la UAB al llarg de tota l’estada
de pràctiques. Si tanca l’expedient abans de la finalització de l’estada la beca li serà
denegada i haurà de retornar els pagaments rebuts.



L’incompliment d’aquests requisits implicarà la devolució total de la beca percebuda.
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RECONEIXEMENT DE LES PRÀCTIQUES
L’Erasmus Pràctiques s’ha de reconèixer obligatòriament i fer-ho dins el mateix curs acadèmic
de l’estada perquè aparegui a l’expedient de l’alumne. Aquest tràmit es realitzarà a l’Oficina
d’Intercanvis del centre corresponent i s’informarà a l’ARI a través del full de reconeixement de
pràctiques (document 2). Es pot fer de dues maneres diferents:


D’acord amb el seu règim de permanència, l’alumne podrà reconèixer les pràctiques per
una sèrie de crèdits o assignatures. Haurà d’informar-se al seu centre sobre les possibles
convalidacions i acordar-ho amb el seu tutor. Un cop fet efectiu el pagament de la matrícula
i finalitzades les pràctiques li seran reconeguts els crèdits al seu expedient.



Transferència a l’expedient: L’alumne realitzarà l’estada de pràctiques i finalment sol·licitarà
una transferència d’aquestes a l’expedient. D’aquesta manera l’estada constarà a
l’expedient sense necessitat de ser reconegut per les assignatures del pla d’estudis. Per a
fer aquest reconeixement l’alumne haurà d’abonar la taxa corresponent d’acord amb el
decret de preus públics.

DATA LÍMIT I LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ
La convocatòria d’enguany d’Erasmus Pràctiques finalitza el 30 de setembre de 2014, per tant
el 7 d’octubre de 2014 és la data límit en la qual haureu d’haver lliurat tota la documentació
especificada en aquest dossier. En cas contrari es considerarà un incompliment, la beca serà
denegada i es reclamarà la devolució de l’import rebut.
Es recomana però, que aneu tramitant la documentació abans i durant la vostra estada i
no ho deixeu tot per al final. És preferible lliurar els documents 2, 3 i 4 abans de marxar, el 5 i el
6 en començar les pràctiques i el 7 i el 8 en acabar. Teniu tota aquesta documentació explicada
a la pàgina següent.

PAGAMENT DE LA BECA
La beca s'ingressarà en dos pagaments, un a la incorporació i l'altre a la finalització de l'estada,
amb el 70% i el 30% de l'import, respectivament. Per a rebre els pagaments, l’alumne haurà
d’haver lliurat els documents correctament emplenats a l’ARI. S’ordenarà el 70% un cop rebuda
la documentació de sol·licitud, d’alta i d’incorporació (documents 1 a 6), i el 30% restant un cop
rebuda la documentació de finalització (documents 7 i 8). No s’ordenarà cap pagament si
l’alumne no està matriculat o es troba en situació de morositat.
Des de l’Àrea de Relacions Internacionals s’ordenen els pagaments el dia 7 de cada mes
(excepte el mes d’agost que no s’ordena). Un cop ordenat el pagament i realitzats els tràmits
oportuns, el beneficiari rebrà l’ingrés en un termini aproximat de 3 setmanes. Per tant, si l’ARI
ha rebut la documentació necessària abans del dia 7 d’un mes determinat, l’ingrés es rebrà a
finals del mateix mes. Totes les transferències s’han de fer a números de compte d’entitats
bancàries espanyoles. No s’acceptaran comptes estrangers.
Per a conèixer l’estat de la recepció de la vostra documentació haureu de posar-vos en
contacte amb l’Oficina d’Intercanvis del vostre centre (Gestió Acadèmica). L’alumne és l’únic
responsable del control de la documentació lliurada; des de l’ARI no es faran reclamacions
individuals.
IMPORTANT: L’ARI no podrà ordenar cap pagament fins que no rebi els fons econòmics
procedents dels organismes corresponents. Per tant, les dates de pagament indicades poden
veure’s alterades en funció de la data en què la UAB rebi els fons procedents d’aquests dos
organismes.
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ERASMUS PRÀCTIQUES: DOCUMENTACIÓ
DOCUMENTACIÓ DE SOL·LICITUD:
1-Document de sol·licitud: Lliurat per a sol·licitar la beca a l'Oficina d'Intercanvis.
DOCUMENTACIO D'ALTA:
2-Full de reconeixement de pràctiques: Cal remetre aquest document a l'ARI. Prèviament
l’ha d’haver signat el Tutor de pràctiques i el Coordinador d’Intercanvis del centre. És molt
important indicar les dates definitives de l’estada, el tipus de reconeixement i les assignatures
que es convalidaran (només en cas d’optar pel reconeixement per crèdits). El document s’ha
d’emplenar amb ordinador i imprimir-lo posteriorment, no s’acceptarà emplenat a mà.

3-Full de dades bancàries: Cal emplenar tots els camps d’aquest document i portar-lo a
qualsevol oficina de l’entitat bancària en la qual tingueu el compte corrent perquè el segellin
conforme el número de compte és correcte. Cal fer arribar el document a l’Àrea de Relacions
Internacionals. El número de compte ha de ser d’una entitat bancària espanyola. El document
s’ha d’emplenar amb ordinador i imprimir-lo posteriorment, no s’acceptarà emplenat a mà.
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4-Assegurança obligatòria: Per a participar en el programa, serà imprescindible disposar
d’una assegurança que cobreixi a l’estudiant durant tota l’estada i acreditar-ho. Les cobertures
mínimes son:




Assegurança mèdica
Assegurança de responsabilitat civil
Assegurança d’accidents relacionat amb el lloc de treball



Els alumnes de centres propis de la UAB haureu de contractar obligatòriament
l’Assegurança complementària de mobilitat ERASMUS que ofereix l’empresa Òmnibus a
través de la UAB i que té un preu d’11,55€. L’haureu de contractar a través de matrícula a
la Gestió Acadèmica del vostre centre. Posteriorment haureu d’acreditar que l’heu
contractat fent arribar a l’ARI una còpia de la vostra matrícula on hi figuri el pagament.
Trobareu
tota
la
informació
sobre
l’assegurança
en
aquest
enllaç:
http://www.uab.es/servlet/Satellite/estudiar/grau/matricula/asseguranca-complementaria1345663840523.html



En el cas dels centres adscrits, el vostre centre pot subscriure un acord amb Òmnibus per
a poder oferir la mateixa assegurança que els centres propis, o bé pot oferir-vos una altra
amb les mateixes cobertures o superior. En l’assegurança de responsabilitat civil, la UAB hi
ha de constar com a assegurat subsidiari. Poseu-vos en contacte amb l’oficina responsable
dels intercanvis al vostre centre per a consultar el procediment de contractació de
l’assegurança.
Per a certificar que sou prenedor de l’assegurança, heu de lliurar a l’ARI un certificat de la
vostra asseguradora on indiqui que sou prenedors d’una assegurança que compleix, com a
mínim, amb les cobertures indicades més amunt, que la UAB consta com a assegurat
subsidiari en el cas de la responsabilitat civil, i el període de validesa de la mateixa.

En el contracte de pràctiques (apartat 5) trobareu una pàgina on haureu de fer constar el
número de les diferents pòlisses i el nom de la companyia asseguradora. Els alumnes de
centres propis amb l’assegurança d’Òmnibus trobareu aquestes dades a l’enllaç amb la
informació de la pòlissa.
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DOCUMENTACIÓ D’INCORPORACIÓ:
5-Contracte de pràctiques: Un cop lliurada la documentació d’alta (apartats 2, 3 i 4), l’Àrea de
Relacions Internacionals prepararà el contracte de pràctiques amb les dades facilitades per
l’alumne i el farà arribar en format PDF per correu electrònic. L’alumne haurà d’imprimir-ne 3
còpies, que haurà d’emplenar sense deixar cap camp en blanc. També s’hi ha de fer constar el
número de les pòlisses i el nom de l’asseguradora a l’apartat corresponent. D’aquestes 3
còpies una serà per a l’alumne, una per la institució receptora i l’altra per a l’Àrea de Relacions
Internacionals. Les tres còpies hauran d’estar signades i segellades a tot arreu on s’indiqui. Si
hi manca alguna dada, signatura o segell, serà considerat com a documentació no lliurada.
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6-Certificat d'Arribada: Cal emplenar el formulari sense deixar cap camp en blanc. Al final del
document hi ha de constar el segell de la institució i la signatura de la persona que certifica
l’arribada. Si hi manca qualsevol d’aquestes dades el document no serà vàlid. Com a cas
excepcional, aquest és l’únic document que s’acceptarà en format electrònic. Podeu fer-lo
arribar a l’adreça de correu electrònic erasmus.practiques@uab.cat. No s’acceptaran
documents la data de signatura dels quals s’hagi fet amb una antel·lació superior a 5 dies
respecte la data certificada.

DOCUMENTACIÓ DE FINALITZACIÓ:
7-Certificat d'estada: De la mateixa manera que el certificat d’arribada, aquest document
també haurà de ser emplenat sense deixar cap camp en blanc ni oblidar el segell de l’empresa
ni la signatura de la persona que ho certifica. Només s’acceptarà el document original. No
s’acceptaran documents la data de signatura dels quals s’hagi fet amb una antel·lació superior
a 5 dies respecte la data final certificada.
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8-Informe final: Caldrà lliurar aquest document de 4 pàgines a la finalització de l’estada sense
deixar preguntes en blanc. A la quarta pàgina hi haurà de constar la signatura de l’alumne i la
data d’aquesta. El document no serà vàlid sense la signatura ni la data.

MÉS INFORMACIÓ:
-Informació Acadèmica (matrícula, equiparació d’assignatures, etc.):
Oficina d’Intercanvis – Gestió Acadèmica de cada centre
Coordinador d’Intercanvis.
Contacte: Llistat de centres
-Informació Administrativa:
Àrea de Relacions Internacionals.
Edifici N - Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General - Plaça Cívica
Correu-e: erasmus.practiques@uab.cat
Web: www.uab.cat, enllaç Mobilitat i Intercanvi
-Normativa:
Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE)
Web: www.oapee.es
Programa Erasmus Pràctiques
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ANNEX:
Documentació Erasmus Pràctiques
Curs 2013/2014

Àrea de Relacions Internacionals

DOCUMENT DE RECONEIXEMENT DE PRÀCTIQUES LLP/ERASMUS
CURS ACADÈMIC 201___ / 201___
DADES DE L’ESTUDIANT:
COGNOMS __________________________________________

NOM _______________________________________________

DNI ________________________________________________

NIA ________________________________________________

FACULTAT O CENTRE DE LA UAB ON ESTEU MATRICULAT/DA:
__________________________________________________________________________________________________________________________

DADES DE L’ESTADA DE PRÀCTIQUES:
NOM DE L’EMPRESA O INSTITUCIÓ ESTRANGERA ON ES REALITZARAN LES PRÀCTIQUES:
_______________________________________________________________________________________________________________
CIUTAT ___________________________________________ PAÍS ________________________________________________________

DURADA DE L’ESTADA:

DATA INICI ___________________

DATA FINAL ___________________

EL RECONEIXEMENT DE L’ESTADA ES FARÀ EN:
TRANSFERÈNCIA A L’EXPEDIENT
RECONEIXEMENT DE CRÈDITS (indicar assignatures a continuació)
Només en el cas de RECONEIXEMENT DE L’ESTADA PER CRÈDITS i un cop s’hagi conclòs satisfactòriament el programa de
formació, el Centre reconeixerà el període de formació per les assignatures següents:
Codi assignatura

Nom assignatura

Núm. crèdits

TOTAL

Signatura de l’estudiant

0

Vistiplau del tutor/a a la UAB

Vistiplau del coordinador/a d’intercanvis

Nom __________________________

Nom ____________________________

__________________________

_______________________________

________________________________

Data _____________

Data _____________

Data _____________

*IMPORTANT: Aquest document no s’acceptarà emplenat a mà. Heu d’emplenar-lo amb ordinador, imprimir-lo i signar-lo
amb bolígraf blau. Podeu lliurar-lo a l’Oficina d’Intercanvis del vostre centre o a l’Àrea de Relacions Internacionals. Ha de
ser el document original, no s’acceptarà escanejat, fotocopiat ni per fax. Recordeu emplenar tots els camps, en cas contrari
no s’acceptarà.

DADES BANCÀRIES DELS BENEFICIARIS D’UN AJUT
DEL PROGRAMA ERASMUS PRÀCTIQUES
Àrea de Relacions Internacionals
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici N - Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - Spain

Dades del perceptor
Perceptor de la beca
Titular del compte (si és diferent del perceptor de la beca)
Programa d’intercanvi en què es participa

ERASMUS PRÀCTIQUES
NIF

Codi postal

Localitat

Dades bancàries
Nom de l’entitat bancària
Adreça de l’agència
Població i codi postal de l’agència
IBAN (4 dígits)
Codi de l’entitat bancària (4 dígits)
Codi de l’agència (4 dígits)
Dígit de l’agència (2 dígits)
Número de compte (10 dígits)

Diligència de conformitat de l’entitat.
Aquestes dades coincideixen amb les existents en aquesta oficina.
El Director

Signat i segellat

Àrea de Relacions Internacionals

ARRIVAL STATEMENT
ERASMUS PROGRAMME ACADEMIC YEAR 2013/14
Erasmus student placement

(Name /surname) .....................................................................................................................

student of the Universitat Autònoma de Barcelona (E BARCELO02) has started her/his stay
placement at the date detailed below

(day/month/year) .....................................................................................................................

At the Host organisation
Name of the host institution.....................................................................................................
Address of the host
organisation................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Signed at (place) ................................................., (date).............................................................

Name and
position...............................................................................................................................................
Signature and stamp

Anexo V.1.b Modelo del convenio de subvención.
Movilidad de estudiantes para prácticas.

III. CERTIFICATE OF ATTENDANCE

Name of the host Enterprise:
………………………………………………………………………………

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT:
Mr./Ms.…………………………………………………………………………….…………………
from the UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
has been a LLP/ERASMUS student doing an internship at our organisation
between _____, _________________, _______ and _____, ______________, _______
day

Date

month

year

day

month

Stamp and Signature

Name of the signatory:________________________________
Position:___________________________________________

To be sent to:
Erasmus Pràctiques - Àrea de Relacions Internacionals
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici N - Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) - Spain

year

Anexo V.1.b Modelo del convenio de subvención.
Movilidad de estudiantes para prácticas.

II. INFORME FINAL DEL ESTUDIANTE PARA PRÁCTICAS EN EMPRESA
PAP/Erasmus 2013-2014. Formulario para el informe del estudiante
Este informe sobre su experiencia proporcionará al programa PAP/Erasmus una valiosa información que
beneficiará a los futuros estudiantes y contribuirá al continuo perfeccionamiento del mismo. Le agradecemos su
cooperación al rellenar el presente cuestionario.
Al rellenar el cuestionario, se ruega escribir con claridad y/o señalar con una x la respuesta adecuada.
Por favor, devuelva este formulario a su institución de origen al finalizar su período de estudios en el país de
destino.
Todos los datos personales contenidos en el formulario deberán tratarse de conformidad con el Reglamento
(CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2000 relativo a la protección de
las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales por parte de las instituciones y
organismos comunitarios y la libre circulación de dichos datos. El beneficiario podrá, previa solicitud por
escrito, modificar cualquier información errónea o incompleta, así como tener la posibilidad de presentar una
denuncia por el tratamiento dado a sus datos ante el Supervisor Europeo (Diario Oficial L 8, 12.1.2001).

0. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE ORIGEN (A RELLENAR POR ÉSTA)
0.1. Nombre de la institución de enseñanza superior: …………………...…………………………………………
0.2. Código Erasmus: …………………………………………………………………..
1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE
1.1. Nombre: …………………….………………. Apellidos: ………………………………..……………………
1.2. D.N.I. (o cualquier otro dato apropiado de identificación): ……………………………………...……………
1.3 Sexo:
V□/M□
1.4 Ciudad y país: …………………………………………………………………………….
1.5 Área de estudios: ………………………………………………………………………......................................
1.6 Correo electrónico: …………………………………………………………………...........................................
1.7 Autorizo que se utilice mi correo electrónico para futuros contactos:
Sí □ / No □
2. PERÍODO DE PRÁCTICAS Y MOTIVACIÓN
2.0 Nombre de la empresa o de la organización de acogida y dirección:
…………………………………………………............................................................................
2.1 Duración del período de estudios:
Desde (dd/mm/aaaa) ………….....….. Hasta (dd/mm/aaaa) ………..……………..……………...
2.2 ¿En qué año y/o nivel de sus estudios se encontraba durante su período Erasmus?
1º □ 2º □ 3º □ 4º □ 5º □
Estudios de Formación Profesional de grado superior y de Enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño de grado superior (Técnico superior) □
Estudios de enseñanzas artísticas superiores y universitarias de rado (incluyendo estudios de
Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero) □
Estudios de Máster □
Estudios de Doctorado □
Otros □
2.3 Considera que el período de estudios en el país de destino ha sido:
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Demasiado corto □
Demasiado largo □
Adecuado □
2.4 ¿Cuáles fueron los factores que le motivaron para ir al país de destino?
Académicos (período de prácticas obligatorio en mi curriculum) □
Obtener experiencia de trabajo □
Adquirir nuevos conocimientos y capacidades profesionales □
Culturales □
Vivir en un país extranjero □
Practicar una lengua extranjera □
Amistades que viven allí □
Planificación de la carrera/mejorar las perspectivas de empleo □
Experiencia europea □
Ser independiente □
Otros □ (por favor, especifique): …..……………………………………..……………….……
3. INFORMACIÓN Y APOYO
3.1 ¿Cómo obtuvo información del programa de trabajo de la empresa de acogida?
A través de:
Institución de origen □
Empresa de acogida □
Organización intermediaria □
Internet □ Dirección del enlace: ….
Otros □ (por favor, especifique): ………….................................................................................
Utilidad de esta información (Escala 1-5: 1=pobre/negativa; 5=excelente)
1–2–3–4–5
3.2 A su llegada a la institución de acogida, se le ofreció:
Un acto de bienvenida □
Una sesión informativa □
Otros □ (por favor, especifique): …………………………………………………..………….
3.3 ¿Recibió el apoyo adecuado de la institución de origen / de la empresa de acogida / de la organización intermediaria,
antes de y durante el período de prácticas Erasmus? (Escala 1-5: 1=pobre/negativo; 5=excelente)
Institución de origen: 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Empresa de acogida: 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Organización intermediaria: 1 – 2 – 3 – 4 – 5
3.4 ¿La empresa de acogida respondió a sus expectativas en relación a las prácticas?
(Escala 1-5: 1=en absoluto; 5=completamente)
1–2–3–4–5
3.5 ¿Cómo considera su grado de integración con los empleados en la institución de acogida? (Escala 1-5:
1=pobre/negativo; 5=excelente)
1–2–3–4–5
4. ALOJAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
4.1 Tipo de alojamiento en el país de acogida:
Alojamiento ofrecido por la empresa □
Alojamiento universitario □
Apartamento o casa compartida con otros estudiantes □
Casa particular □
Otros □ (por favor, especifique): ..…...…………………………………..……
4.2 ¿Cómo encontró su alojamiento?
Oficina de alojamiento de la institución/empresa □
Amigos / familia □
Oferta privada □
Internet □
Otros □ (por favor, especifique): ..…………………………………..................
5. RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
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5.1 ¿Se le proporcionó el Acuerdo de Formación antes del comienzo de su período de estudios en el país de destino?
Sí □ / Sí, pero una vez comenzada la estancia □ / No □
5.2 ¿Obtuvo reconocimiento académico de su período de prácticas en el país de destino?
Sí □ / No □ / Parcialmente □
En caso de respuesta afirmativa, ¿qué tipo de reconocimiento?
Créditos del plan de estudios (ECTS u otros) □ / Suplemento Europeo al Título □ / EUROPASS □ /
Otro □ / No sé □
5.3 ¿Obtuvo reconocimiento académico por completar cursos de idiomas?
Sí □ / No □ / No sé □ / No participé en cursos de idiomas □
En caso de respuesta afirmativa, ¿obtuvo créditos por completar cursos de idiomas?
Sí □ / No □
6. PREPARACIÓN LINGÜÍSTICA
6.1 Idioma o idiomas utilizados en la empresa u organización de acogida:
………………….………………………………………………………………………………..
6.2 ¿Recibió algún tipo de preparación lingüística en el país de destino?
Sí □ / No □
6.3 En caso afirmativo, ¿siguió un EILC?
Sí □ / No □
6.4 ¿Quién era el responsable del/de los curso(s)?
Institución de origen □
Empresa / organización de acogida □
Otro □ (por favor, especifique): …………………………….………………………………….
6.5 Duración de la preparación lingüística:
Número total de semanas: ………..…..…... Horas por semana: …………………………..….
6.6 ¿Cómo calificaría su dominio del idioma del país de destino?
Antes del período de estudios Erasmus:
Ningún conocimiento □
Pobre □
Bueno □
Muy bueno □
Después del período de estudios Erasmus:
Ningún conocimiento □
Pobre □
Bueno □
Muy bueno □
7. GASTOS
7.1 ¿A cuánto ascendió su beca Erasmus por mes? ……………………………………………………….. EUR
7.2 ¿Cuándo recibió su beca Erasmus (en cuántos pagos)? ……………………………………………………...
7.3 Importe medio por mes de los gastos en los que incurrió durante el período de estudios:
.………………………………………………………………………………..………… EUR
7.4 ¿En qué medida cubrió sus necesidades la beca Erasmus?
(Escala 1-5: 1=nada, 5=totalmente)
1–2–3–4–5
7.5 ¿Obtuvo financiación de la empresa / organización de acogida?
Sí □ / No □
En caso afirmativo, ¿a cuánto ascendió por mes (en EUR)?
<500 □; 500-800 □; 800-1200 □; >1200 □
7.6 ¿Recibió otro tipo de ayuda por parte de la empresa / organización de acogida?
Alojamiento □
Comidas □
Viajes □
Otros □ (por favor, especifique): ……………………………………………………………….
7.7 ¿Tuvo otras fuentes de financiación?
Beca/préstamo estatal □
Otras becas □
Familia □
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Ahorros propios □
Préstamo privado □
Otros □ (por favor especifique): .………………………...……………………
Cuantía por mes: ………………………………………..……….......................…. (moneda)
8. EXPERIENCIA PERSONAL – EVALUACIÓN DEL PERÍODO DE PRÁCTICAS ERASMUS
8.1 Valoración del aporte profesional de su estancia
(Escala 1-5: 1=pobre/negativo; 5=excelente):
1–2–3–4–5
8.2 Valoración del resultado personal de su estancia
(Escala 1-5: 1=pobre/negativo; 5=excelente):
1–2–3–4–5
8.3 ¿Tuvo problemas graves durante su estancia como alumno Erasmus?
Sí □ / No □
En caso afirmativo, por favor especifique:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
8.4 ¿Qué aspectos de su estancia le parecieron más positivos?
Académicos (período de prácticas obligatorio en mi curriculum) □
Obtener experiencia de trabajo □
Adquirir nuevos conocimientos y capacidades profesionales □
Culturales □
Vivir en un país extranjero □
Practicar una lengua extranjera □
Amistades que viven allí □
Planificación de la carrera/mejorar las perspectivas de empleo □
Experiencia europea □
Ser independiente □
Otros □ (por favor, especifique): …..……………………………………..……………….…
8.5 ¿Experimentó con nuevas técnicas, tecnologías y métodos?
Sí □ / No □
8.6 ¿Está más motivado para trabajar en cualquier otro país miembro, cuando finalice sus estudios, como consecuencia
de su experiencia como estudiante Erasmus?
Sí □ / No □
8.7 ¿Cree que su período de prácticas Erasmus le ayudará en su carrera / en su búsqueda de empleo?
(Escala 1-5: 1=nada; 5= mucho)
1–2–3–4–5
8.8 Evaluación global de su período de prácticas Erasmus (Escala 1-5: 1=pobre/negativa, 5=excelente):
1–2–3–4–5
8.9 Recomendaciones a otros estudiantes, sobre información, procedimientos de solicitud, etc.:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
8.10 ¿Estaría interesado en ayudar a otros estudiantes Erasmus con su experiencia?
Sí □ / No □
9. ¿CÓMO PIENSA QUE SE PODRÍA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ERASMUS?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Firma del estudiante: ...................................................................................................................................................
Fecha: ……………………………
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