CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE BEQUES PER ESTADES DE PRÀCTIQUES, CURS 20202021
Atès que la Comissió de Relacions Internacionals i Política Lingüística va aprovar el 14 de maig
de 2020 la Convocatòria de beques per estades de pràctiques del curs 2020-2021 (Erasmus+
Pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships).

Atès què la Comissió Europea ha autoritzat ampliar el projecte Erasmus+ 2020 fins el 31 de maig
de 2023, i atès què degut a la pandèmia s’ha produït un descens en les mobilitats realitzades en
el marc del programa Erasmus+ pràctiques i què la UAB encara disposa de fons econòmics i
places en aquest programa, es proposa aquesta convocatòria extraordinària de beques per
estades de pràctiques (per allò no expressament detallat en aquest document, restarà
plenament vigent el document aprovat per la Comissió de Relacions Internacionals i Política
Lingüística de 14 de maig de 2020 a dalt indicat)
1. OBJECTE I DESTINACIONS
Es convoquen les places de mobilitat del programa Erasmus+ pràctiques adreçades als
estudiants de la UAB per fer estades de pràctiques entre el 14 de juny de 2021 i el 30 de
novembre de 2022 en empreses o institucions dels països europeus que formen part del
programa.
a) Destinacions
Regne Unit és un país elegible dins el programa Erasmus+ pràctiques i les mobilitats del projecte
2020 queden garantides, tot i què a partir del 31 de desembre de 2020, les condicions per a
l’entrada al país, han canviat. Es responsabilitat de les persones interessades en fer una estada
de pràctiques en aquest país, informar-se dels nous requisits establerts a través del web:
http://gov.uk/visas-immigration, de pagar les taxes corresponents i tenir l’assegurança
requerida, a més de les pròpies condicions del programa.

2. CRITERIS DE SELECCIÓ
Els propis de la convocatòria i a més;
-

Es prioritzaran les mobilitats en la modalitat de persones recent titulades.
Es prioritzaran les mobilitats que es duguin a terme entre juny i desembre de 2021.

3. CALENDARI I RESOLUCIÓ
Aquesta convocatòria extraordinària tindrà el següent calendari:

Extraordinària 1

Data límit de
sol·licitud
17/05/2021

Data de Resolució
07/06/2021

Data d’inici de les
mobilitats
14/06/2021

En el cas què en aquest termini no s’exhaureixin els fons o les places que es disposa, s’obrirà un
nou termini a partir del dia 19 de maig que tindrà el següent calendari:

Extraordinària 2

Data límit de
sol·licitud
01/06/2021

Data de Resolució
18/06/2021

Data d’inici de les
mobilitats
28/06/2021

En el cas què en aquest termini no s’exhaureixin els fons o les places que es disposa, s’obrirà nou
termini a partir del dia 3 de juny que tindrà el següent calendari:
Data límit de
Data de Resolució
Data d’inici de les
sol·licitud
mobilitats
Extraordinària 3
08/10/2021
28/10/2021
09/11/2021

