Programa ERASMUS
Ensenyament Superior

Història:
• ERASMUS: European Region Action Scheme
for the Mobility of University Students
• Any de creació:1987
• Objectiu actual: atendre les necessitats
d’ensenyament i aprenentatge de tots els
participants en educació superior formal i en
formació professional de nivell terciari,
independentment de la durada de la carrera o
qualificació, inclosos els estudis de doctorat, així
com les institucions que imparteixen aquest
tipus de formació.
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Estats membres de l’EU
Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom

•
•
•
•

Estats members de l’AEE
Iceland
Liechtenstein
Norway

•

Turkey

Carta Universitària ERASMUS:

Modalitats:
• Accions Descentralitzades (Agències Nacionals)
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus.html

–
–
–
–

Mobilitat d’estudiants, PDI, PAS
Pràctiques d’estudiants
Programes Intensius
Cursos Intensius d’idiomes (EILC)

• Accions Centralitzades (EACEA)
– Projectes Multilaterals
– Xarxes Multilaterals
– Mesures d’Acompanyament

Accions Descentralitzades
• Agències Nacionals:
A Espanya: Organismo Autónomo Programas
Educativos Europeo (OAPEE)
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/erasmus.html
–
–
–
–
–
–
–
–

Estudiants per a estudis
Estudiants per a pràctiques
Mobilitat docent
Formació de personal (“Mobilitat del PAS”)
Organització de la mobilitat
Programes intensius
Cursos intensius d’idiomes (EILC)
Visites preparatòries

Acords Bilaterals
• Cal que les dues institucions d’ensenyament
superior implicades en la mobilitat signin acords
bilaterals d’intercanvi i, per poder fer-ho, han
d’estar en possessió d’una Carta Universitària
Erasmus (CUE) que concedeix la UE
• Als acords es farà constar (entre d’altres) quin
tipus de mobilitat inclou i en quins termes i el
període de vigència de l’acord.

ERASMUS A LA UAB
ORGANITZACIÓ PER A ACTIVITATS
D’INTERCANVI
(CENTRES I ÀREA CENTRAL)

Vicerectora Relacions Internacionals

COORDINADOR
ACADÈMIC
D’INTERCANVIS
A CADA FACULTAT

Cap de l’ARI

TècnicaErasmus

Estudiants OUT

NIVELL ACADÈMIC
SOTS-COORDINADORS

NIVELL ADMINISTRATIU
Administratiu d’intercanvis
(PAS)
Gestió Acadèmica de cada
centre

Estudiants IN

Mobilitat PDI i PAS

Tràmits interns UAB
• Els acords d’intercanvi es tramiten a petició d’un
docent i amb el vistiplau del coordinador
d’intercanvis del centre
• Diferents convocatòries d’intercanvi al llarg del
curs segons perfil sol·licitant (estudiant, PDI,
PAS)

Informació UAB:
http://www.uab.cat/ enllaç "Mobilitat i intercanvi"

Programes Intensius ERASMUS
• Programa d’estudis de durada curta (10 dies a 6
setmanes)
• Estudiants i personal docent de diverses
universitats europees (3 països mínim)
• Triple Objectiu:
 Ensenyament de temes especialitzats que no s’oferten de manera
general a les universitats. Amb un enfocament multinacional.
 Fomentar el treball conjunt en grups multinacionals d’estudiants i
docents. Creació de condicions úniques d’aprenentatge i ensenyament.
Noves perspectives.
 Intercanvi de punts de vista entre docents, sobre continguts,
enfocaments curricular i nous mètodes docents, especialment en un
entorn internacional.

Programes Intensius ERASMUS
• Finançament previst:
• Depèn del nombre de participants i de la durada
• Entre 20.000 i 30.000 euros per edició, per IPs de 30
persones i 10 -15 dies de durada
• Despeses d’organització (material pedagògic, suport
administratiu, reunions preparatòries i d’avaluació,
traduccions, producció i difusió de material didàctic) 5000
• Viatges internacionals
• Despeses de manutenció del personal docent i dels
estudiants participants
• No cal Cofinançament formal, però no es financen totes les
despeses: petita aportació dels beneficiaris.

Accions Centralitzades:
• The Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_en.php

– Projectes Multilaterals
– Xarxes Multilaterals
– Mesures d’Acompanyament

Xarxes Temàtiques Erasmus
• Trets definitoris:
– Àrea Temàtica especifica
– Objectius:
•
•
•
•

Cooperació a nivell Europeu
Promoció de la qualitat en l’ensenyament i la innovació
Afavorir el desenvolupament d’una dimensió europea en una disciplina acadèmica
Promoure la innovació I intercanvi de bones pràctiques i nous mètodes

– Beneficiaris (integrants) de les Xarxes:
•
•
•
•

–
–
–
–

Universitats
Administracions públiques
Empreses
Associacions

Nombre mínim de Països: 25 (equilibri geogràfic)
Finançament màxim: 600.000 €
Co-finançament: 25%
Durada mínima i màxima: 3 anys

Mesures d’acompanyament
•
•
•

Complement de projectes ja executats en el marc ERASMUS
O activitats no finançables en cap altre Acció ERASMUS
Objectius:
• Modernització de l’agenda en Educació Superior.
• Reforçar l’impacte a la societat de resultats de projectes ERASMUS
• Reforçament de la transversalitat

•

Exemples: Activitats de comunicació, actes de disseminació i
explotació de resultats de projectes ERASMUS.

•

Beneficiaris
• Universitats , Associacions o Xarxes

•
•
•
•

Nombre mínim de Països: NO hi ha mínim
Finançament màxim: 150.000 €
Co-finançament: 25%
Durada mínima i màxima: 1 any

Projectes Multilaterals
•

•

Projectes que donen suport a la cooperació entre Institucions
d’Educació Superior i, si s’escau, amb d’altres socis rellevants pels
objectius i/o temàtica del projecte
Els projectes s’han d’adequar a 1 de les següents prioritats
estratègiques:
1- fomentar la cooperació entre institucions d’educació superior i empreses
2- fomentar la dimensió social de l’educació superior
3- fomentar estratègies de mobilitat i eliminar impediments per a aquesta mobilitat
4- donar suport a l’agenda de modernització de l’educació superior
5- fomentar l’excel·lència i la innovació en l’educació superior

Projectes Multilaterals
1) Cooperació entre Institucions d’Eduació Superior i Empreses:
Creació de consorcis que agrupin:
– Institucions Educació Superior
– Altres socis que no formin part del món acadèmic (empreses, organitzacions
empresarials, cambres de comerç, interlocutors socials, etc.)
Projectes que demostrin la cooperació real entre el món laboral i les àrees de
l’educació superior
2) Dimensió social de l’Educació:
Projectes amb l’objectiu de millorar l’accés i la dimensió social de l’educació
superior:
- Increment del percentatge de graduats en grups infrarepresentats i alumnes no
tradicionals
- Millorar equilibri de gènere (esp. àmbits Ciència i Tecnologia)
- Impuls de l’aprenentatge permanent mitjançant aprenentatge flexible
- Desenvolupament de la responsabilitat social de les IES

Projectes Multilaterals
3) Estratègies de mobilitat i eliminació d’impediments a la mobilitat en
l’educació superior
Desenvolupament d’estratègies innovadores i d’eines per a
– impulsar la mobilitat
– Eliminar obstacles a la mobilitat:
•
•
•

Mobilitat virtual
Recursos d’educació a distància
Etc.

4) Suport a l’agenda de modernització de l’educació:
Cal que abordin una de les següents àrees de reforma:
4.1. reforma curricular (antic programa Curriculum Development): projectes
adreçats al desenvolupament curricular conjunt, mitjançant el disseny de:
a) Un programa conjunt de grau, màster o doctorat conduent a l’obtenció d’un títol conjunt, doble o
múltiple
b) Mòduls d’educació continuada
c) Mòduls d’ensenyament en àrees elevat caràcter interdisciplinari o amb plantejaments intersectorials

4.2. reforma de la governança
4.3. reforma del finançament

Projectes Multilaterals
5) Foment de l’excel·lència i la innovació en l’educació superior:
Projectes que donin suport a activitats que fomentin el triangle:

Amb la participació de:
-associacions/organitzacions rellevants involucrades en l’ensenyament superior
-tercers països
-cambres de comerç
-organitzacions professionals

Projectes Multilaterals
Requisits:
-mínim 3 partners de 3 països europeus diferents (ideal balanç regional)
-algun partner de fora d’Europa, si molt justificat
Durada del Projecte:
2 o 3 anys
Finançament:
fins a 150.000 euros/any, màxim 300.000 euros.
Si participa partner/s no UE: + 25.000 euros
75% cost total del projecte a càrrec de la UE
25% co-finançament
Ideal finançament extern
Què paga:
-viatges reunions consorci
-despeses de personal
-despeses de sub-contractació

