Informar-te dels
diferents programes
de mobilitat i triar el
que s’adapta més bé
a les teves inquietuds.

programa de

mobilitat

Presentar la
sol·licitud seguint
les indicacions de
cada convocatòria.

Acceptar la plaça
que t’han concedit
o renunciar-hi
(vegeu el calendari).
La universitat de
destinació t’enviarà una
carta d’acceptació, i
a partir d’aquí podràs
gestionar l’allotjament
i l’assegurança mèdica
o d’accidents que et
cobreixi durant el viatge
i l’estada a l’estranger,
sol·licitar el visat...

3r
4t

6è

Estar pendent de la
publicació de les
llistes d’alumnes
seleccionats.

5è

7è
8
9è

#Amics

#Idiomes

#Estudis

http://internacional.uib.cat

Comprovar si tens els
requisits que et demanen
a la convocatòria
(crèdits, idioma...).

Emplenar la sol·licitud
de mobilitat
corresponent. Pots
demanar fins a cinc
universitats en cada
programa que sol·licitis.

Relacions
Internacionals
Cas Jai
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma (Illes Balears)

1r
2n

Parlar amb els
tutors responsables
o amb els
coordinadors
de mobilitat.

Servei de

#Experiències

SRI

#Perspectiva
Global

#Currículum

Internacional

7

#Viatjar

Les institucions que hi col·laboren són:

Enviar a la universitat
de destinació la
documentació
è que requereixin,
que és
imprescindible
perquè
t’acceptin.

Informació:
Servei de Relacions Internacionals
http://internacional.uib.cat/
Coordinació estratègica:
Disseny: Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia.
Secció de Comunicació Interna, Promoció i Imatge. Servei de Comunicació, Promoció i Imatge.
http://dircom.uib.cat/
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Passes que cal
fer per demanar
plaça en un

i... el teu?

Programes de

mobilitat i intercanvi

http://internacional.uib.cat/Mobilitat-i-intercanvi/AlumnatUIB
Si ets alumne de la Universitat de les Illes Balears, el Servei de
Relacions Internacionals t’ofereix la possibilitat de cursar
una part dels estudis en una altra universitat d’arreu del món
o fer pràctiques en empreses d’algun país de la Unió Europea.
Els programes de mobilitat i intercanvi són els següents:

1

ERASMUS+ Estudis:

universitats de la Unió Europea.

ERASMUS+ Pràctiques:

2

universitats i empreses de
la Unió Europea.

ERASMUS+ Països associats:

3

universitats d’Albània, Bòsnia i
Hercegovina, Federació Russa,
Marroc i Tunísia

4

Programa SICUE:

universitats espanyoles.

Convenis d’intercanvi
d’estudiants:

5

universitats de fora de
la Unió Europea.

CIEE:
estada amb beca als
Estats Units.

6
7
8

Beques Iberoamèrica.
Santander Universitats:
universitats iberoamericanes.
Alumnat visitant:
programa a mida.

Calendari
de convocatòries

per a

programes d’intercanvi

el curs 2020-21

Convocatòria

Termini de
sol·licitud

Publicació de la
llista provisional

Acceptació o
renúncia**

Novembre 2019

28 oct. - 15 nov. 2019

13 des. 2019

16 - 20 des. 2019

Març 2020*

17 feb. - 6 març 2020

27 març 2020

30 març - 3 abril 2020

ERASMUS+ Estudis
ERASMUS+ Pràctiques

Diverses durant el curs acadèmic

ERASMUS+ Països associats

Consultau-ne els terminis a http://www.uib.cat/internacionals

Consultau-ne els terminis a http://www.uib.cat/internacionals
Novembre 2019

28 oct. - 15 nov. 2019

13 des. 2019

16 - 20 des. 2019

Març de 2020*

17 feb. - 6 març 2020

27 març 2020

30 març - 3 abril 2020

Única

Febrer/març 2020

Març/abril 2020

Març/abril 2020

Per a intercanvis d’estiu 2020

28 oct. - 15 nov. 2019

13 des. 2018

16 - 20 des. 2019

Convenis d’intercanvi
SICUE
CIEE
Beques Iberoamèrica.
Santander Universitats
Alumnat visitant
Incompatibilitat de programes:

els estudiants que hagin obtingut
més d’una plaça d’intercanvi a través
d’aquests programes de mobilitat,
només poden gaudir d’una plaça per
any acadèmic. En cas que l’altra plaça
quedi vacant, s’avaluarà la possibilitat
que es puguin aprofitar les places
concedides.

Diverses durant el curs acadèmic

Oberta durant tot
el curs acadèmic
Normativa aplicable:

la pròpia com a estudiant de la UIB, la
normativa que regula els programes
d’intercanvi d’estudiants de la UIB
(FOU núm. 335, acords normatius 9492
i 9493, de 22 de juliol de 2011) i la
normativa que estableixi cada programa
de mobilitat.

Consultau-ne els terminis a http://www.uib.cat/internacionals

Un mes abans
de fer la mobilitat

-

-

* Només per a mobilitats del segon semestre.
** En cas que no s’accepti la plaça en les dates especificades, s’entendrà
que l’alumne renuncia a aquesta plaça.

