Programes d’intercanvi
Alumnes CTA
Estudis: 2023-24
Pràctiques: 2022-23

Programes d’intercanvi per Estudis
-UAB Exchange Programme: Països fora UE
-ERASMUS+ Estudis: Països Unió Europea
-SICUE: Universitats espanyoles

Programes d’intercanvi per Pràctiques
- ERASMUS+ Pràctiques: Països Unió Europea
- UAB Exchange Programme Traineeships: Països fora
UE o dins UE però inferior a 2 mesos

Sol·licituds intercanvi Estudis 2023-2024

Sol·licitud on-line http://sia.uab.cat

Del 24 d’octubre al 7 de
novembre de 2022
1a Resolució: 12 desembre

Requisits
•Estar matriculat a la UAB durant el curs actual i matricular-se al curs 2023-2024.
•Haver superat 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud.
•Cursar un mínim de 30 crèdits (per estades anuals) o 15 crèdits (per estades semestrals).
•Per poder cobrar la beca, cal aprovar 20 crèdits (per estades anuals) o 10 crèdits (per estades
semestrals).
•Coneixement de la llengua de la universitat de destinació
•Nou i Molt Important: Disposar de Certificat Digital

Criteris de Selecció
• L'expedient acadèmic de l'estudiant (màxim 10 punts)

• L'acreditació de nivell d'idioma: màxim de 2 punts (data límit per presentar el certificat: 8 de
novembre)

• L’Anglès, considerat com a llengua franca internacional a la normativa lingüística de la UAB,
sempre puntuarà i es tindrà en compte en TOTES les destinacions, incloses les universitats
del Programa UAB Exchange on es parla castellà. Caldrà presentar un certificat oficial,
incloses persones natives.

• La resta de llengües estrangeres, puntuaran sempre que estiguin relacionades amb les
destinacions triades.
• Si l’estudiant presenta certificats que acreditin el nivell de coneixement de més d’un idioma, les
puntuacions s’acumularan, fins arribar a un màxim de 2 punts.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
➢ Des de http://sia.uab.cat
➢ Es poden triar fins a un màxim de 8 destinacions, ordenant-les per ordre
d’interès.
➢ És important revisar el llistat de destinacions per saber quins són els
requisits tant del centre d’origen com de les universitats 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.

SALUT I INTERCANVI
Per a estades a la UE:
▪ La Targeta Sanitària Europea cobreix la Covid-19

Per a estades fora de la UE
▪ És obligatori que l’alumnat estigui cobert per una assegurança
que cobreixi despeses fins a 300.000€ (import de
l’assegurança, ~300€)

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)

-

Es comptabilitzen tant les estades fetes en la modalitat d’estudis com en la de pràctiques

• En el cas dels Graus en Medicina i Veterinària es poden fer
fins a 24 mesos de mobilitat al Grau.

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.
• Erasmus+ i UAB Exchange Programme

Sempre tindran prioritat les primeres estades.
• UAB Exchange Programme
Només es pot rebre beca una vegada.

UAB EXCHANGE
PROGRAMME Estudis
2023-2024

UAB Exchange Programme – AJUTS• Fons UAB 2022/23 (pendent de publicar la del 2023/24)

Per a estudiants dels centres propis i de l’Escola FUABformació (Turisme
i Prevenció).
• Estada anual: 1200€
• Estada semestral: 750€
• Estada igual o inferior a 3 mesos: 500€

•

Fons Banco Santander
➢ Pel curs 2022/23 va aportar 2 beques de 2000€ i 49 de 500€ .
➢ Per a estudiants dels centres propis i de l’Escola FUABformació
➢ S’informarà del procediment de sol·licitud.
➢ Durada mínima de l’estada: 1 semestre (4 mesos)

AUSTRÀLIA

places

Demanen Anglès Advanced i nota expedient > 7 .
University of Melbourne

Per fer optatives

1 anual o semestral per
a tota la UAB

Pla d’estudis
Demanen Anglès Advanced i nota expedient > 7
Royal Melbourne Institute of
Technology (RMIT)

Per fer optatives

Pla d’estudis

3 anuals o semestrals
per tota la UAB

Cal acreditar nivell d'anglès: TOEFL iBT: Overall Score 90
University of Sydney

Cal tenir una mitjana de 3 sobre 4
Per fer optatives.

Pla d’estudis

4 anuals o semestrals
places per tota la UAB

BRASIL

Universidade do Vale do Rio dos
Sinos

Universidade Federal de Minas
Gerais

places

Es poden fer assignatures optatives i obligatòries.

Pla d’estudis

Es poden fer assignatures optatives i obligatòries.

3 places anuals o
semestrals
per tota la UAB

Pla d’estudis

4 places anuals o
semestrals per tota la
UAB

UHM requires a minimum test score as follows:
i. TOEFL iBT 68 (a score of 80 or higher is recommended) -orii. TOEFL ITP 520 (a score of 550 or higher is recommended) -oriii. IELTS (Academic) 6.0 (a score of 6.5 or higher recommended)

3 places anuals o
semestrals
per tota la UAB

EEUU
University of Hawaii

San Jose State University dels
Estats Units.

Es poden fer assignatures optatives i obligatòries
Pla d’estudis

2 places anuals per
tota la UAB

MÈXIC

Tecnologico de Monterrey

places

Universitat privada, amb millor ranking de tot Mèxic i la número 29 mundial. Podeu anar a
fer tant assignatures com el TFG o el Pràcticum

2 anuals o semestrals

Pla d’estudis

SUD-ÀFRICA

University of Pretoria

places

Demanden TOELF (mínim 80-100 punts sobre 120). Es poden fer assignatures optatives i
obligatòries.

2 anuals o semestrals

Pla d’estudis
Per fer optatives. Els alumnes hauran de pagar uns 550 $
Stellenbosh University

Demanen un C1 Anglès

Pla d’estudis

2 places per tota la UAB

PROGRAMA ERASMUS+
ESTUDIS
2023-2024

Beques Erasmus Estudis
Beca Fons Europeu:

•

310 €/mes (Finlàndia, Regne Unit-en places limitades)

•

260 €/mes (Àustria, França, Itàlia, Bèlgica, Alemania, Països Baixos, Portugal, Grècia)

•

210 €/mes (República Txeca, Hongria, Croàcia)

Beca MOBINT (Agaur): 200 €/ mes màxim 6 mesos
Estudiants amb desavantatge ecònomic:
Els estudiants que hagin estat beneficiaris d’una beca de règim general del Ministeri d’Educació durant
el curs 22/23 cobraran un ajut addicional de 250 €/mes
Beques Santander Erasmus (pendent de confirmació, són els mateixos fons de la diapositiva 11):
S’informarà del procediment de sol·licitud.
Durada mínima de l’estada: 1 semestre
Beques Santander Erasmus curs 2022/23: 51
2 beques de 2000€
49 beques de 500€

ALEMANYA
Requisit idioma: Alemany B1.
Hochschule Ostwestfalen
D LEMGO01

Per fer optatives

1 Plaça
(anual o semestral)

Pla d’estudis
Requisit idioma: Alemany C1.

Hochschule Niederrhein

Per fer optatives

D KREFELD01

Pla d’estudis

1 Plaça
(anual o semestral)

ÀUSTRIA
Requisit idioma: Anglès i Alemany B2
Universität für Bodenkultur (BOKU)

Per fer optatives

A WIEN03

Pla d’estudis

2 Places
Semestrals

CROÀCIA
Polytechnic in Pozega

HR POZEGA01

Requisit idioma: Anglès B2.
És una petita Universitat on rebreu un tracte familiar. Podeu fer
optatives, sobretot relacionades amb l’Enologia

2 places
semestrals

Pla d’estudis

FINLÀNDIA
Requisit idioma: Anglès B2.
Hamk University of Applied Sciences
Per fer sobretot optatives.

SF HAMEENL09

Pla d’estudis

2 places semestrals
Recomanable marxar al
primer semestre

FRANÇA
Université de Montpellier II
F MONTPEL02

Requisit idioma: Francès B1.
Per fer optatives

2 places
Semestrals

Pla d’estudis

GRECIA
Alexander Technological Education
Institute of Thessaloniki
G THESSAL 12

Requisit idioma: Anglès B2
Per fer optatives. Mireu bé el pla d’estudis per confirmar les
assignatures que es fan en anglès
Pla d’estudis

2 places
semestrals

HOLANDA
Has Den Bosch

Requisit idioma: Anglès B2.
Per fer optatives i el TFG.

NL S-HERTO01

Pla d’estudis

2 places
semestrals

HONGRIA
Szent István University
Faculty of Food Science
HU GODOLL01

Requisit Idioma: Anglès B2
Per fer optatives i obligatòries

Pla d’estudis

2 places
semestrals

ITÀLIA
Es recomana tenir un nivell mínim A2 d'italià. La UAB ofereix uns cursos d’italià gratuïts durant al segon semestre pels alumnes que tinguin
plaça per anar a Itàlia d’Erasmus

Università degli studi di Padova
I PADOVA01

Per les classes en anglès, demanen Anglès B1

Molta oferta d’assignatures

2 places
anuals o semestrals

PORTUGAL
Podeu fer optatives o obligatòries. Normalment no tenen requisit d’idioma, però si que us demanaran que feu un curs de portugués quan esteu
allà (convalidable per ECTS optatius)

Universidade do Algarve

Pla d’estudis

2 places
anuals o semestrals

Pla d'estudis

2 places
anuals o semestrals

Pla d’estudis

2 places
anuals o semestrals

Pla d’estudis

2 places
semestrals

P FARO02
Universidade Católica Portuguesa
P LISBOA01

Universidade Técnica de Lisboa
P LISBOA109
Polytechnic Institute of Coimbra
P COIMBRA 02

REPÚBLICA TXECA
University of Veterinary and Pharmaceutical
Sciences

Requisit idioma: Anglès B2.
Per fer optatives i obligatòries

CZ BRNO06

Pla d’estudis

1 plaça
anual o semestral

PRÀCTIQUES A L’ESTRANGER

Possibilitat de fer les pràctiques en aquestes empreses:
PAÏSOS BAIXOS
-

FrieslandCampina, lactis (Wageningen): www.careersatfrieslandcampina.com

-

Purac Biochem (Corbion), sobretot antimicrobians carnis (Gorinchem)

-

Nestlé, lactis/aliments per a lactants (Nunspeet)

-

Sonneveld Group, ingredients panificació (Papendrecht)

-

IFF, aromes (Tilburg)

-

Givaudan, aromes (Naarden): http://www.givaudan.com/Careers/Job+Search

-

xarxa Brainport: https://brainporteindhoven.com/work/vacancies:
- www.darlingii.com: creating sustainable food, feed and fuel ingredients for a growing population (Son)
- www.huijbregts.nl/en: mixing and packing powder ingredients (Helmond)

IRLANDA
-

Kerry Ingredients & Flavours, ingredients lactis, xocolata, confiteria, etc. (Naas): https://kerrygrads.com

ANGLATERRA
-

Mane, aromes (Derby)

BÈLGICA
-

The Coca-Cola Company, begudes refrescants (Brussel·les)

FRANÇA
-

Yoplait / Häagen-Dazs, lactis (Vienne)

-

Jean Niel, aromes (Grasse)

ALTRES
-

Possibilitat de fer una estada a un departament universitari (Països Baixos, Irlanda, Bèlgica)

- Tindran prioritat els alumnes que estiguin a quart curs.

Calendari Beques Pràctiques 22-23

ERASMUS+

BECA PRÀCTIQUES

UAB EXCHANGE

PROGRAMA SICUE

2023-24

SICUE: Característiques i Requisits
Universitats espanyoles
Períodes d’estada anuals (9 mesos) i en algunes destinacions també possibilitat d’estades semestrals.

Estar matriculat a la UAB durant el curs actual i matricular-se en el curs 2023-24
Haver superat un mínim de 45 crèdits i estar matriculat a 30 més (en data setembre 2022)

Destinacions
UNIVERSITAT

CODI UNIV.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
E MADRID04
E LEON01

Es pot fer el TFG i el Pràcticum

UNIVERSIDAD DE LEÓN
Es pot fer el TFG i el Pràcticum

+ info

PLACES

MESOS
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E GRANADA01

UNIVERSIDAD DE GRANADA

E MURCIA01

UNIVERSIDAD DE MURCIA
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
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E ZARAGOZ01

Es pot fer el TFG i el Pràcticum

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
E VALENCI02

No poden garantir que pugeu fer el TFG/Practicum. Només deixen fer les assignatures de quart curs del seu
pla d’estudis.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
E MADRID03
E VIGO01
E MADRID26

No es pot fer el TFG. El

Pràcticum SI

UNIVERSITAT DE VIGO (Facultat de Ciències a Ourense) Es
pot fer el TFG i el Pràcticum

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

SICUE 2023-2024

Sol·licituds:
Febrer 2023

Sol·licitud online:

http://sia.uab.cat

Coordinador Intercanvis per a Ciència i Tecnologia dels Aliments
Josep Yuste Puigvert
Correu-e : josep.yuste@uab.cat
Despatx: V0-228

Gestió Acadèmica – Oficina d’intercanvis: Joan Valbuena Cadafalch
Telf.: 93 581 1413
Correu-e : intercanvis.veterinaria@uab.cat

