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Oficina de Relacions Internacionals
Descaregar
imagen

L’Oficina de 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 l’ORI 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, l’ORI canalitza
les propostes de convenis d’intercanvi sorgides del professorat de la UdL o que arriben des
d’altres institucions.

D’altra banda, l'ORI 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, l’ORI 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 d'altres universitats
Estudiants de la UdL:
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat_es
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/

Erasmus
Erasmus Estudis
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/e
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/erasmus/
Programes d'intercanvi
Mobilitat UdL
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/e
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/mobilitat_udl/
Ciências sem Fronteiras
SICUE
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/e
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/sicue/
SICUE
Erasmus Pràctiques
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/e
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/prac/indexpractiques/
Estudiants Visitants
Erasmus amb tercers països
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/e
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/erasmuska107/
Ajudes per a Màster
Altres possibilitats de mobilitat
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/e
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/#collapse-c80ee1f4-dfa3-11e5-b626-005056ac0088-3
Altres programes
/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
https://udl.moveon4.com//publisher/1/eng ]
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