CONVOCATÒRIA PROGRAMES
D’INTERCANVI CURS 2021/22
Erasmus+ i UAB Exchange Programme
Modalitat estudis

Convocatòria Única
Octubre 2020

Programes i zones
▪ Erasmus+ Estudis
➢ Mobilitat d'estudiants amb universitats de la Unió Europea:
➢ MAMK - Mikkeli University of Applied Sciences (Finlàndia)
➢ IFSI - Institut de Formation en Soins Infirmiers Le Mans (França)

▪ UAB Exchange Programme Estudis
➢ Mobilitat d'estudiants amb universitats de la resta del món:
➢ Universitat UNILASALLE - Canoas (Brasil)

Punts en comú dels programes
▪ Erasmus+ i UAB Exchange Programme
➢S’abona la matrícula a la universitat d’origen
(EUI – Sant Pau )
➢Hi ha reconeixement acadèmic de la mobilitat.
➢L’adjudicació de places no implica la concessió
d’un ajut econòmic. L’ajut depèn de l’aprovació
dels pressupostos per les diferents institucions.
➢Tota la informació de la convocatòria:
– www.uab.cat – Mobilitat i Intercanvi Internacional
– http://eui.santpau.cat/ca/web/public/mobilitat

Calendari de la convocatòria
Període de sol·licitud

26 d’octubre a 9 de novembre

EUI-Sant Pau

Resolució provisional

11 de desembre 2020

sigm@ i web ARI

Confirmació / No confirmació
de la plaça
(no ho oblideu!)

12 a 18 de desembre 2020

sigm@

Sol·licitud places vacants

22 de desembre de 2020
al 8 de gener de 2021

EUI-Sant Pau

Resolució definitiva

22 de gener 2021

sigm@ i web ARI

Confirmació / No confirmació
de la plaça

23 al 29 de gener de 2021

sigm@

Presentació de sol·licituds
➢ Lliurament a la coordinadora mobilitat EUI-Sant Pau

➢ Es poden triar diferents destinacions ordenant-les
per ordre de prioritat.
➢ És important revisar el llistat de destinacions per
saber quins són els requisits tant del centre d’origen
com de les universitats de destinació.

Requisits per participar
➢ Requisits generals:
– Estar matriculat en estudis oficials a la UAB el curs 2020/21 i
estar-ho també durant el 2021/22.
– Haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de
realitzar la sol·licitud (veure convocatòria)

➢ Requisits per el programa Erasmus+:
– No haver fet anteriorment estades que superin els 9 mesos (*)
en total en el mateix cicle d’estudis.
(*) (veure següent diapositiva)

Criteris de Selecció (1/3)
Nota de participació: fins a 12 punts
• Expedient acadèmic, fins a 10 punts
+
• Acreditació del nivell d’idioma, fins a 2 punts:
– El mínim a puntuar és un nivell B1
– Convocatòria del Servei de Llengües adreçada a estudiants
interessats en participar en programes de Mobilitat.

Criteris de Selecció (2/3)
Nota de participació: fins a 12 punts
•

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.

Criteris de Selecció (3/3)
- L’acreditació d’idioma s’ha de lliurar a la Gestió Acadèmica EUI-Sant Pau
mentre estigui obert el període de sol·licitud (del 26/10 al 9/11/2020).
Excepte en el cas dels estudiants que realitzin les proves d’idioma
organitzades pel Servei de Llengües. Els resultats s'enviaran
directament a l'Àrea de Relacions Internacionals i als centres el dia 13
de novembre de 2020.
- IMPORTANT: Les universitats de destinació poden demanar altres
certificats/nivells d’idioma específics per a l’admissió com a estudiant
d’intercanvi (TOEFL, IELTS, etc.).

Dotació econòmica (1/5)
Erasmus+ estudi
Dades orientatives segons curs 2020/21, resolució prevista juny/juliol
2021:

• Fons Agència Nacional Erasmus (UE i MECD):
1.
2.
3.

Països grup 1 (Finlàndia): 300€/mes
Països grup 2 (França): 250€/mes
Països grup 3 : 200€/mes

• Ajut addicional per situació de desavantatge
econòmic: 200€/mes addicionals (Becaris MECD curs anterior)

Dotació econòmica (2/5)
Erasmus+ estudi
•

Beques Santander Erasmus:
➢
➢
➢
➢
➢

Confirmació dels ajuts prevista al febrer 2021.
Per a estudiants dels centres propis (EUI-Sant Pau).
S’informarà del procediment de sol·licitud.
Durada mínima de l’estada: 1 semestre
Beques Santander Erasmus curs 2020/21: 124
▪ 2 beques de 3200€
▪ 49 beques de 500€
▪ 73 beques de 150€

Dotació econòmica (3/5)
UAB Exchange Programme
• Fons UAB 2020/21 (*)
• Per a estudiants dels centres propis.
Estada anual: 1200€
Estada semestral: 750€
Estada igual o inferior a 3 mesos: 500€
(*) En funció del pressupost de la UAB per al curs
2021/22

Dotació econòmica (4/5)
UAB Exchange Programme
• Fons Banco Santander
➢
➢
➢
➢
➢

Confirmació dels ajuts prevista al febrer 2021.
Per a estudiants dels centres propis.
S’informarà del procediment de sol·licitud.
Durada mínima de l’estada: 1 semestre (4 mesos)
Beques Grado Iberoamérica curs 2020/21: 24 ajuts de 3.000€
per estades a universitats iberoamericanes

Dotació econòmica (5/5)
Beques MOBINT – AGAUR

Dades orientatives segons curs 2019/20 (*)
- Convocatòria octubre 2019

-

200€ mensuals durant 6 mesos màxim

- Es poden sol·licitar tant per mobilitats Erasmus+ com
per mobilitats del UAB Exchange Programme
(*) la convocatòria 2020/21 està pendent d’aprovació

Altra informació
• Passaport: renoveu el Passaport abans d’iniciar els
tràmits (un cop atorgada plaça) amb la universitat de
destí. El número de Passaport canvia en cada
renovació i això pot portar problemes d’identificació en
els tràmits a fer, per exemple per demanar VISAT.

• Totes les comunicacions de la EUI-Sant Pau i UAB a
l’alumnat es faran al correu electrònic institucional
(nom.cognom@e-campus.uab.cat)

Altres convocatòries d’intercanvi i mobilitat

• SICUE curs 2021/22
– Estades a universitats de l’estat espanyol. Convocatòria
pendent de determinar per la CRUE (gener-febrer 2021)

