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Mobilitat acadèmica
Per mitjà dels programes de mobilitat acadèmica l’estudiantat de la Universitat de
Lleida pot cursar una part dels seus estudis en una altra universitat sense deixar
de ser estudiant de la UdL i amb la garantia que les qualificacions obtingudes en
mobilitat
seran
incorporades
al
seu
expedient
acadèmic.

Descaregar imagen

El programa Erasmus Estudis, tant amb universitats dels països Erasmus com
amb universitats de països associats al programa, el programa Mobilitat UdL, amb
universitats majoritàriament de fora d'Europa i el programa SICUE entre
universitats de l'estat espanyol són els tres grans programes de mobilitat
a c a d è m i c a .
A més, el programa Erasmus Pràctiques concedeix beques per a fer pràctiques en
empreses i institucions europees també amb la possibilitat de reconeixement de
crèdits. A banda d’aquests programes existeixen altres possibilitats de mobilitat
sense reconeixement de crèdits que també es recullen tot seguit.

SESSIONS INFORMATIVES - Convocatòria 2020/21 [
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/sessions/ ]

[ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/sessions/ ]
Cliqueu aquí per descarregar-vos el full
informatiu

GRUP D'ESTUDIANTS OUTGOING UDL

RELACIONS INTERNACIONALS

https://www.facebook.com/groups/1225689924140728/

https://www.facebook.com/ORI.UDL/

Programes de mobilitat acadèmica
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La convocatòria dels programes Erasmus Estudis (KA103 i KA107) i Mobilitat UdL és conjunta i s’obre el mes de
novembre. La convocatòria del programa SICUE depèn de la CRUE i s’obre al febrer. Els apartats següents
recullen la informació tant per als estudiants interessats en una experiència de mobilitat com per aquells que ja són
estudiants en mobilitat.

Erasmus Estudis
KA103

Erasmus Estudis
Mobilitat UdL
SICUE
KA107 /sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/mobilitat_udl/
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estu

sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/erasmus/
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/erasmuska107/

Mobilitat amb universitats dels Mobilitat amb universitats de
països Erasmus (Unió Europea, països associats al programa
Noruega, Liechtenstein,
Erasmus (2020/21: Rússia,
Islàndia, Macedònia i Turquia). Bòsnia i Herzegovina, Ucraïna,
Israel, Hong Kong i Canadà).
Convocatòria 2020-21
Del 18 de novembre al 8 de Convocatòria 2020-21
desembre 2019.
Del 18 de novembre al 8 de
desembre 2019.

Mobilitat amb universitats
d'arreu del món amb qui la UdL
té signats acords bilaterals
d'intercanvi.
Convocatòria 2020-21
Del 18 de novembre al 8 de
desembre 2019.

Programa de la CRUE per a
mobilitat entre universitats d
l'Estat espanyol.
Convocatòria 2019/20
Del 13 de febrer al 13 de m
2019.

Pràctiques internacionals

Erasmus
Erasmus Pràctiques
Pràctiques
Erasmus Pràctiques
Erasmus Pràctiques
KA103 per a
KA103
KA103 Universitat de
KA103 Consorci Iberus doctorands - Consorci
Consorci
Lleida
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/Practiques-Erasmus-Campus-Iberus/index.html
Iberus
universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/prac/indexpractiques/
Universitats de
http://www.campusiberus.es/practicasdoctorado/
l'Eix
Beques Erasmus per a
Beques Erasmus per a
pràctiques curriculars en països pràctiques sense
Erasmus (Unió Europea,
reconeixement de crèdits.
Noruega, Liechtenstein,
Coordinat i gestionat pel
Islàndia, Macedònia i Turquia). Campus Iberus mitjançant el
Consorci "Spanish Universities
Convocatòria TANCADA
for EU projects".
Convocatòria OBERTA

Beques Erasmus per a
Beques Erasmus del
estudiants de doctorat que
Consorci Universitats
vulguin realitzar unes
de l'Eix.
pràctiques d'entre 2 i 3 mesos Convocatòria
en algun país europeu.
TANCADA
Convocatòria TANCADA fins el
17 de desembre de 2018

Altres programes de
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Altres programes de
pràctiques
internacionals
Programa STELLA Junior
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/Stella_Junior/

del Compostela Group of
Universities.

Altres possibilitats de mobilitat
Altres programes de mobilitat acadèmica i pràctiques internacionals no gestionats per la unitat de Relacions
internacionals. Per a més informació cal adreçar-se a la unitat, organisme o associació que gestiona cada
programa.

Mobilitat per a estudis
Programes de mobilitat acadèmica específics de centres i titulacions [
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/especifics/ ]

Vulcanus in Japan - NOU! [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/especifics/vulcanus/ ]
Programa DRAC [ /sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/ijlv/ ]
Mobilitat de curta durada entre les universitats de la Xarxa Vives d'Universitats [ http://www.vives.org/ ]. A la UdL
gestiona aquest programa el Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària [
/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/ ].
Ajuts de Mobilitat Solidària
Cooperació i Desenvolupament [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/ODEC/ ]
Cursos d'estiu d'universitats sòcies amb algun tipus d'avantatges per als estudiants de la UdL [
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/summerschools/ ]

Ajuts de viatge per a estades no incloses en programes de mobilitat [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/ajutsviatge/ ]
Informació i Orientació Universitària [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/ ]

Pràctiques internacionals
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Pràcticum a l'estranger per a la titulació de MESTRE [
http://www.fepts.udl.cat/ca/internacional/informacio-a-lestudiantat/#programa-de-practiques-internacionals ]

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social [
http://www.fepts.udl.cat/ca/internacional/informacio-a-lestudiantat/#programa-de-practiques-internacionals ]

Programes de pràctiques d'associacions d'estudiants:
Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut (AECS) [ http://www.medicina.udl.cat/ca/alumnes/aecs-00001/ ]:
programa d'intercanvis clínics (Medicina)
IAESTE [ http://www.iaeste.udl.cat/ ]: programa de pràctiques a l'estranger (Enginyeria)
Per a més informació cal adreçar-se al responsable de pràctiques de cada facultat o escola. També es pot trobar
més informació sobre pràctiques externes a la web del Negociat de Pràctiques de la UdL [
/sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/voa/practiquesacademiques/ ].

Normatives de mobilitat
Normatives generals
Carta de l'estudiant Erasmus [
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/.galleries/Erasmus-out-2018-19/carta-del-estudiante-erasmus-SEPIE-convocatoria-2018.pdf
] (en castellà)

Normatives específiques dels centres
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària [
http://www.etsea.udl.es/export/sites/Etsea/ca/.galleries/Docu_Mobilitat/Normativamobilitat.pdf ]

Facultat de Lletres [
http://www.lletres.udl.cat/export/sites/Fll/ca/.galleries/Documents/Erasmus-Requisits-Normativa-Interna-Facultat-de-Lletres.pdf ]

Informacions externes: cursos d'estiu i programes de màster a
l'estranger
SUMMER PROGRAMS [ http://www.summer-programs.org ] - Web amb informació sobre cursos d'estiu ||
FORUM [ http://www.summer-programs.org/index.php/forum/index ]
PLATFORM MASTER PROGRAMS [ http://www.master-programs.org/ ] - Web amb informacio sobre programes
de màster
[ http://www.amgenscholars.com/europe-program ]
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Web de Becas Santander [ http://www.becas-santander.com/ca ]
Fundación Carolina [ https://www.fundacioncarolina.es/ ]

5

