ERASMUS MUNDUS II (2009-2013)

OBJECTIUS:
• Promoure l’Espai Europeu d’Ensenyament
Superior:
– Oferta d’alta qualitat amb el distintiu “European added
value”
– Millorar l’accessibilitat, el perfil i la visibilitat en el món

• Ajudar a millorar i a promoure les perspectives
de carrera dels/les estudiants
• Promoure la comprensió intercultural a través de
la cooperació amb Tercers Països en el camp
de l’Educació Superior

ACCIONS
– Action 1: Màsters o Doctorats
europeus/internacionals conjunts
– Action 2: Projectes de mobilitat entre
universitats europees i universitats de lots
concrets països no europeus. Beques per a
estudiants de Grau / màster / doctorat /
postdoc / pdi
– Action 3: Projectes que promoguin l’EEES en
el marc de consorcis univ. Europees i no
europees
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

Què aporta un Erasmus Mundus?
• Millora de la visibilitat del Departament/
Facultat/Institució (a nivell local, regional, nacional o
internacional)
• Increment de l’atracció d’estudiants, doctorands i
professorat altament qualificat
• Creació de xarxes fortes de cooperació amb països
europeus i Tercers Països
• Facilita l’intercanvi de bones pràctiques i processos
d’innovació: tant des del punt de vista curricular com de
gestió
• Assegura suport econòmic per a les activitats
acadèmiques, de recerca i de mobilitat interuniversitària
• Molta feina de gestió i supervisió!!!

ACCIÓ 1
Màsters i Doctorats conjunts:
•

Programa d’estudi/recerca conjunt amb:
– Màsters:
Mínim 3 universitats europees (UE, EEA-EFTA) de tres països diferents. La
coordinadora ha de ser de la UE) + opcional, universitats de Tercers
Països.
– Doctorats:
Mínim 3 universitats/centres o instituts de recerca europeus (UE, EEA-EFTA)
de tres països diferents.
La coordinadora ha de ser de la UE + opcional, universitats de Tercers Països.
– Màsters i Doctorats: Partners associats: organitzacions que contribueixen
a la promoció, implementació, avaluació i/o sostenibilitat del projecte.
– Programa integrat a tots nivells:
• currículum dissenyat conjuntament
• procés conjunt d’admissió i matrícula: requisits conjunts d’admissió,
criteris conjunts de selecció i avaluació
– Períodes de mobilitat obligatoris: estudiants han d’estudiar, mínim, en dos
països diferents d’on han obtingut el darrer títol (BA o MA): alerta!
– Dóna lloc a un títol CONJUNT/DOBLE/MÚLTIPLE reconegut oficialment
pels països de les universitats del consorci

Imports i conceptes Beques
MÀSTER:
Estudiants:
1. Viatges i despeses personals:
1.a) Tercers Països: 4000 €/any
1.b) Europeus: 3000 € (si mobilitat Tercer País o Associated Partner)
2. Taxes de matrícula I administratives (inclou assegurança mèdica):
2.a) Tercers Països: màx. 4000 €/semestre
2.b) Europeus: màx. 2000 €/semestre
Important: si import matrícula excedeix, consorci paga diferència
3. Ajut mensual per a subsistència i allotjament:
3.a) Tercers Països: 1000 €/mes
3.b) Europeus: 500 €/mes
Professors convidats (scholars):
1. Import únic que ho inclou tot:
Tercers Països i Europeus: 1200 €/setmana (màx. 3 mesos)
Al consorci:
30.000 €/ edició del màster

Imports i conceptes Beques
DOCTORAT:
Doctorands:
1. Viatges i despeses personals:
1.a) Tercers Països: 7500 €/3 anys
1.b) Europeus: 3000 €/3 anys (si mobilitat Tercer País o Associated Partner)
2. Taxes de matrícula i administratives (cas d’haver-n’hi):
2.a) Doctorats grau alt experimentalitat (laboratory based): 600€/mes
2.b) Doctorats sense grau alt experimentalitat (non-laboratory based):
300€/mes
Important: si import matrícula excedeix, consorci paga diferència
3. Ajut mensual per a subsistència i allotjament:
Important: contracte laboral obligatori pels 3 anys (excepte casos justificats)
3.a) Amb contracte: 2800€ bruts/mes
3.b) Sense contracte: 1400€/mes
Al consorci:
50.000 €/ edició del doctorat

QUINS A LA UAB?
ACCIÓ 1:
• Facultat de Medicina:
– ERASMUS MUNDUS PHOENIX
• Facultat de Ciències:
– ERASMUS MUNDUS JEMES
– ERASMUS MUNDUS MATHMODS
– ERASMUS MUNDUS EUROPHOTONICS
• Facultat de Lletres:
– ERASMUS MUNDUS IM IN NLP & HTL
• Facultat d’Econòmiques:
– ERASMUS MUNDUS QEM
• Facultat de Veterinaria:
– ERASMUS MUNDUS EMFOL
• Facultat de Dret/IBEI :
– ERASMUS MUNDUS MAPP

EM ACCIÓ 2
Projectes de Mobilitat
• Oferta Tancada de Lots Geogràfics
 Strand 1: Cooperació
 Strand 2: Països Industrialitzats

• Creació de Consorcis d’universitats:
– Part europea:
5 Universitats Europees d’almenys 3 països diferents

– Països Tercers:
Composició específica per a cada Lot

Erasmus Mundus ACCIÓ 2
• Dimensió mínima dels Consorcis:
 Pressupost: entre 1,25 i 6 milions € (mitjana 2 milions)
 Mobilitats Mínimes: de 20 a 190 mobilitats
 Durada màxima dels projectes: 48 mesos

• Àrees Temàtiques:
 Prioritats Definides per a cada Lot

• Esquema de les Mobilitats:
 Definit per a cada Lot

EM ACCIÓ 2
• Exemples d’esquemes de mobilitat
– Strand 1 (Països en Desenvolupament)
• Mobilitats origen Països Tercers: Mínim 90%
• Mobilitats amb origen EU: màxim 10 %
Grau

20-30 % del total

Master

20-30% del total

Doctorats

15 - 25% del total

Post-Doctorats

5 - 15% del total

Staff

15 - 25% del total

– Strand 2 (Països Industrialitzats)
• Mobilitats amb origen EU: mínim 65%
• Mobilitats origen Països Tercers: Màxim 35%
Doctorats

55-65% del total

Post-Doctorats

10-20% del total

Staff

20-30% del total

EM ACCIÓ 2
Experiència de la UAB:
– Coordinació del Lot Geogràfic 21: Costa Rica,
Colòmbia, Panamà (E2NHANCE)
– Participació en els Lots Geogràfics :
• Marroc, Tuníssia, Algèria (IMAGEEN)
• Sud Est i Nord d’Àsia :Thailandia, Cambodja,
Laos, Vietnam, Filipines, Mongòlia, India, Sri
Lanka (MAHEVA)

Necessària concepció Institucional de
l’Acció 2

Erasmus Mundus ACCIÓ 3
• Objectiu general:
Promoció de l’Educació Superior Europea amb mesures
que impulsin la capacitat d’atracció d’Europa com a
destinació educativa i Centre d’Excel·lència a nivell
global.

• Objectius específics:
– Accions de promoció de l’Educació Superior europea o dels seus
programes de cooperació. Accions de sensibilització.
– Difusió de resultats de programes o d’exemples de bones pràcitiques.
Explotació de resultats obtinguts.

Erasmus Mundus ACCIÓ 3
• Activitats elegibles:
• Qualsevol activitat relacionada amb la dimensió
internacional de qualsevol aspecte de l’educació
superior:
– Promoció, accessibilitat, Qualitat, reconeixement de
crèdits, Desenvolupament Curricular, mobilitat.
.

• Composició mínima dels consorcis elegibles:
• 3 organitzacions Europees que treballin en el camp de l’educació
superior (Universitats, Agències, Xarxes…)
• 1 Organització d’un País Tercer.

Erasmus Mundus ACCIÓ 3
• Participació de la UAB:
– EMIS – Coordinació UAB
International Welcome Point i ETC: projecte
d’anàlisi i difusió de bones pràctiques en els
serveis d’acollida d’alumnes internacionals a
les Universitats Europees
– EM4EA (UAB partner)
Escola d’Enginyeria

