CONVOCATÒRIA ÚNICA ERASMUS+ I UAB EXCHANGE PROGRAMME
CURS 2018/19

ACCIÓ

QUI?

QUAN

Signatura acords i actualització a sigma

Erasmus+: centre / Propi: ARI

Fins el 29 de setembre de 2017

Publicació places a la pàgina web UAB

ARI

13 d'octubre de 2017

Sessions informatives generals.

ARI

23 d'octubre de 2017

Període de sol·licitud

Estudiant a sigma

del 30 d'octubre al 13 de novembre de 2017 (15)

Proves d'idiomes del Servei de Llengües

Estudiant

del 30 d'octubre al 7 de novembre de 2017 (15)

Tramesa resultat proves idiomes

Servei de llengües a ARI / ARI a centres

13 de novembre de 2017

Validació sol·licituds que compleixen requisits. Incorporació valoració addicional
d'idioma i d'altres requisits

Centre a sigma

Del 14 al 30 de novembre de 2017 (13)

Selecció estudiants (assignació automàtica)

ARI

1 de desembre de 2017 (1)

Revisió de les assignacions (assignacions condicionades, etc..)

Centre a sigma

de l'1 al 7 de desembre de 2017 (3)

Preparació llistat per publicar a la pàgina web amb el vistiplau dels centres

ARI / Centres

de l'11 al 12 de desembre (2)

Publicació resultats selecció 1ª resolució

ARI - Web

13 de desembre de 2017

Període de confirmació/no confirmació plaça intercanvi 1ª resolució

Estudiant a sigma

del 14 al 20 de desembre de 2017 (7)

Preparació sia per nova sol·licitud de places vacants (només disponible per a
aquells estudiants que van presentar sol·licitud durant el termini oficial de 2 a
20 de novembre).

ARI

21 i 22 de desembre de 2017 (2)

Període de sol·licitud de places vacants per a reassignació

Estudiant a sigma

del 8 al 14 de gener de 2018 (7)

Validació sol·licituds que compleixen requisits.

Centre a sigma

del 15 al 19 de gener de 2018 (5)

Reassignació de places per assignació automàtica

ARI

22 de gener de 2018 (1)

Revisió de les assignacions (assignacions condicionades, etc..)

Centre a sigma

23 i 24 de gener de 2018 (2)

Preparació llistat per publicar a la pàgina web amb el vistiplau dels centres

ARI / Centres

25 de gener de 2018 (1)

Resolució i publicació llistat definitiu places assignades

ARI-web

26 de gener de 2018 (1)

Segon període de confirmació/no confirmació plaça intercanvi (reassignacions) Estudiant a sigma

del 27 de gener a l'1 de febrer de 2018
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Període de renúncia (per escrit exposant justificació)

Estudiant a sigma

A partir del 2 de febrer de 2018

Comunicació estudiants seleccionats a les univ. Partners

ARI

A partir del 2 de febrer de 2018

Resolució d'ajut econòmic UAB Exchange Programme

ARI

Previsió Abril 2018

Resolució d'ajut econòmic Erasmus+

ARI

Previsió Maig-Juny 2018

Elaboració credencial becari i contracte de subvenció

ARI

Avisar estudiant que reculli i lliuri documentació beca (diferent format (doc físic
Oficina d'intercanvis centre
o digital) segons programa)

Un cop publicada la resolució d'ajuts del
corresponent programa d'intercanvi
Un cop publicada la resolució d'ajuts del
corresponent programa d'intercanvi

Tramitació learning agreement al coordinador d'intercanvis

Estudiant a sigma i escanejat via mail

Abans data sortida

Comprovació matrícula a la UAB

Oficina d'intercanvis centre

Abans data sortida

Tramesa certificat d'arribada

Estudiant al centre

En arribar a la universitat de destinació

Transferència 70% beca (E+); 80% Propi

ARI

En rebre fons organismes competents i constància a
sigma de certificat arribada, contracte subvenció,
dades bancaries, i en programa Erasmus+, primer
test OLS executat.

Canvis al learning agreement

Estudiant a sigma i escanejat via mail

4 setmanes a partir data certificat arribada

Lliurament certificat d'estada, informe final i notes

Estudiant al centre i Mob Tool

15 dies següents a la tornada

Transferència % restant beca

ARI

En rebre tota la doc justificativa i un cop resposta
l'enquesta i fet el 2n test OLS en el cas dels
Erasmus+

