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La mobilitat dins de l’EEES 

• Dins de l’EEES la mobilitat és una activitat que està en creixement. 

• El curs passat es va incrementar en un 20% respecte a cursos anteriors.  
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Algunes dades de la UPF 

 

 El 90% dels estudiants que han marxat d'intercanvi estan molt satisfets amb l'experiència. 

 

 El 73% dels professors opina que els estudiants amb una experiència d'intercanvi tenen una 
millor formació acadèmica. 

 

 Amb una estada d'intercanvi tens un 54% més d'empleabilitat respecte d’ algú que no en pot 
acreditar una. 

 

 Un 72% de graduats amb experiències de mobilitat internacional consideren apropiat el seu 
treball actual. Això vol dir que tenen un índex de satisfacció més alt que la mitjana. 

 

 Per norma general, les empreses i institucions consideren que els graduats amb una 
experiència d'intercanvi estan més ben preparats per assumir responsabilitats i a mig termini 
aconsegueixen millors salaris. 
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Objectius (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos)  

 Permetre que els estudiants es beneficiïn educativa, lingüística i culturalment de 
l’experiència de l’aprenentatge en altres països.  

 

 Fomentar la cooperació entre institucions i enriquir l’entorn educatiu de les institucions 
d’acollida.  

 

 Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb 
ments obertes i experiència internacional.  

 

 Facilitar la transferència de crèdits i el reconeixement d’estades a l’estranger mitjanant el 
sistema ECTS o un sistema de crèdits compatible.  
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Objectius de la mobilitat 
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Tipologies de mobilitat 

 

Erasmus 
acadèmic 

Erasmus de 
pràctiques 

Convenis 
bilaterals 

SICUE 

Mobilitat 
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Programa Erasmus + 

• La majoria d’estudiants opten per la mobilitat de tipus Erasmus i s’acullen al 

programa Erasmus + que finança la mobilitat d’estudis i de pràctiques dins de la 

comunitat europea.  
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En què consisteix la mobilitat? 

Temps  • Mínim 90 dies 

Crèdits • Mínim 15 crèdits 
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Quins convenis tenim a l’ESIM? 

País Ciutat Universitat  Tipus conveni 

Itàlia Roma Università Tor Vergata Erasmus  

Finlàndia Tampere University Applied Sciences Erasmus 

França 
Metz Inst. Soins Infiermiers Jury Erasmus 

Toulouse Métiers de la Santé Erasmus 

Portugal 
Coimbra ES Enfermagem do Coimbra Erasmus 

Porto ES Enfermagem do Porto Erasmus 

Estat espanyol 
Jaen Universidad de Jaen SICUE 

Toledo U. Castilla  la Mancha SICUE 

Mèxic 
Toluca U. A. Estado Mèxico Conveni bilateral 

Monterrey Tecnológico de Monterrey Conveni bilateral 

Colòmbia Bogotà Universidad Corpas Conveni bilateral 
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I els idiomes? 

País Ciutat Places Requisits llengua 

Itàlia Roma 2 Italià recomanat A2 

Finlàndia Tampere 2 Anglès B2 (cal aportar acreditació) 

França Metz 2 Francès recomanat B1 

França Toulouse 2 Francès recomanat B1 

Portugal 
Coimbra 2 Anglès recomanat B1, Portuguès 

Porto 3 Anglès recomanat A1, Portuguès 

Estat espanyol 
Jaen 2 Castellà 

Toledo 2 Castellà 

Mèxic 
Toluca 2 Castellà 

Monterrey ? Castellà 

Colòmbia Bogotà 2 Castellà 
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Criteris d’adjudicació de places 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totes les assignatures aprovades 
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Adjudicació de places en base a l’expedient acadèmic 



I ara, què cal fer? 
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Llegir detingudament la informació 
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Cronograna 

Dates Què cal fer? 

8 - 17 nov 2017 Presentar sol·licituds 

23 - 28 nov 2017 Resolució adjudicació places convocatòria ordinària 

30 nov -  5 des 2017 Període reclamació i revisió 

12 -  15 des 2017 Signatura acceptació plaça 

18 -  22 des 2017 Presentació sol·licitud convocatòria extraordinària 

9 - 12 gener 2018 Resolució adjudicació places conv. extraordinària 

Abril - Set 2018 Contacte amb universitat acollida 

Set – Des 2018 Convenis subvenció/acords acadèmics/dades administratives 

Abans de marxar Prova nivell idioma on line (Erasmus+) 

Destí (3 setmanes) Confirmació/modificació acord acadèmic 

A la tornada Prova nivell idioma on line (Erasmus +) 

A Barcelona Enquesta on line (UPF) + qüestionari satisfacció ESIM 
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Ajuts econòmics 
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Com a orientació... 

• Aquest curs 2017-18 els ajuts han estat 
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I els que no són Erasmus +? 

Beca del Ministerio 

• http://www.mecd.gob.es/servicios-al-
ciudadano-mecd/catalogo/educacion/becas-
ayudas-subvenciones/para-
estudiar/deportivas/erasmus-es.html  

AGAUR 

• http://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/  
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Cal que consulteu compatibilitats.  

Atenció als terminis de sol·licitud i de resolució. 
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