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Relacions Internacionals
Descaregar
imagen

Relacions Internacionals és la unitat de la UdL que gestiona els programes de mobilitat
acadèmica, com la mobilitat Erasmus+ i el programa Mobilitat UdL, entre altres. Des de
Relacions Internacionals es fomenta la mobilitat de la comunitat universitària de la UdL
envers altres universitats i es promou l’acolliment i integració a la UdL d’estudiants i personal
docent i d’administració procedent d’altres institucions d’arreu del món. Així mateix,
Relacions Internacionals canalitza les propostes d'acords d’intercanvi sorgides del
professorat de la UdL o que arriben des d’altres institucions.

D’altra banda, Relacions Internacionals participa en la projecció internacional de la UdL, tant participant en
congressos i fires internacionals com mitjançant la gestió de programes concrets, com el Programa d’ajuts per a
estudiants de màster procedents de sistemes educatius estrangers. Com a unitat depenent del Vicerectorat de
Relacions Internacionals i Cooperació, Relacions Internacionals també col·labora en la definició de la política
internacional de la UdL, recollida en el Pla Operatiu d’Internacionalització.

Informació per a estudiants

Estudiants de la UdL:
Estudiants d'altres universitats
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat_es

Erasmus Estudis
Erasmus
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/erasmus/
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/e
Erasmus amb tercers països
Programes d'intercanvi
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/erasmuska107/
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/e
Mobilitat UdL
SICUE
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/mobilitat_udl/
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/e
SICUE
Estudiants Visitants
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/sicue/
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/e
Erasmus Pràctiques
Ajudes per a Màster
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/prac/indexpractiques/
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/e
Altres possibilitats de mobilitat
Altres programes
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/#collapse-c80ee1f4-dfa3-11e5-b626-005056ac0088-3
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/e

Informació per a PDI i PAS
PDI: Personal Docent i Investigador de la UdL [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/professorat/ ]
[ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/professorat/ ]
PAS: Personal d'Administració i Serveis de la UdL [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/pas/ ]
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Personal extern a la UdL / Visiting Staff [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/visit/esp/ ]

Més informació
Universitats amb les quals la UdL té signats convenis de col·laboració [ https://udl.moveon4.com//publisher/1/eng ]

Organismes, associacions i xarxes

Comissió de Relacions Internacionals [ http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=18145 ]
del
Consell
Interuniversitari
de
Catalunya
(CIC)
[
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/01_secretaria_duniversitats_i_recerca/la_secretaria/organismes/consell_interunivers
]
Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) [ http://www.acup.cat/ca/projectes-acup/internacional ]
European Association for International Education (EAIE) [ https://www.eaie.org/ ]
IROICA, International Relations Officers’ Network of the Association of European Life Science Universities [
http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/eng/International Relations Officers’ Network of the Association of European Life
Science Universities ]
Compostela Group of Universities [ http://www2.usc.es/gcompostela/en/index.html ]
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) [ http://www.auip.org/es/ ]
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