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Estructura de la sessió

-Mobilitat Internacional. Dos tipus
-Requisits (generals i específics de la facultat)
-Procés de sol·licitud

Requisits
Generals
 Matriculació a la UIC durant el curs vigent, i al curs següent (abans de
marxar).
 Nacionalitat o permís de residencia permanent d’un Estat membre de la UE
 Entrega de tota la documentació necessària al departament de RRII, abans
del tancament de la convocatòria.
 Criteris d’assignació de places:
 Nombre de places disponibles
 Expedient Acadèmic
 Altres ( mèrits acadèmics, idoneïtat del destí...)
 Entregar tota la documentació abans de finalitzar la convocatòria

Requisits
Específics de la titulació d’infermeria
 No tenir cap assignatura suspesa del curs anterior a la mobilitat. Si l’alumne té
alguna assignatura suspesa alhora de demanar la seva mobilitat, la facultat li
confirmarà si pot seguir endavant amb el procés o no.
 Els alumnes que realitzin la seva mobilitat durant el 4t curs, només podran marxar
durant el segon semestre.
 Els alumnes que realitzin la seva mobilitat durant el 3er curs, podran marxar durant el
primer semestre o el segon, depenent del destí escollit.
 Els practicums del primer semestre no es podran realitzar a l’estranger durant el segon
semestre.

 IMPORTANT: les places de pràctiques dels alumnes que marxin a l’estranger,
quedaran lliures en el moment que l’alumne comuniqui formalment que marxa. Això vol
dir que si l’alumne decideix finalment no marxar, ho haurà de comunicar d’inmediat a la
persona responsable de les pràctiques de la titulació d’infermeria.

Mobilitats Internacionals
Dos tipus disponibles!

1.

Erasmus+:
Mobilitat internacional d’àmbit Europeu amb universitats “partner”
amb les quals la UIC té conveni.

2.

Bilateral:
Mobilitat d’àmbit internacional, fora de la UE, amb universitats
“partner” amb les quals la UIC té conveni.

1. Erasmus+
Dues Modalitats
A) Estudis

B) Pràctiques

1. Erasmus+
A) Modalitat d’estudis
 Durada: d’un semestre a un curs acadèmic sencer – màxim 12
mesos d’estada
 Finançament: màxim 5 mesos (estada mínima de 3 mesos)
 Garantia de reconeiximent dels estudis

 L’import de la matrícula abonat a la UIC garanteix l’exempció de les
despeses de la matrícula a la universitat de destí.

Convenis Erasmus+
(Europa)
Grup1
Àustria
Finlàndia
Itàlia

Grup 2
Portugal
Xipre

Grup 3
Lituània
Estònia

Convenis Erasmus+
Àustria

 Medizinische Universität Graz

Finlàndia

 Savonia University of Applid Sciences

Itàlia

 Università Campus Bio-Medico di Roma
 Università degli Studi di Pavia
 Università Degli Studi Di Padova

Portugal

 EGAS MONIZ - Cooperativa de Ensino Superior,
CRL

Xipre

 Cyprus University of Technology

Lituània

 Klaipeda University

Estònica

 Tallinn Health Care College

1. Erasmus+
Tipus de finançament (per estudis i pràctiques)
 2 Opcions:
1. ERASMUS+: fons europeus i tramitada per la UIC.
2. MOBINT (AGAUR): fons de la Generalitat. Sol·licitada per
l’alumne.
- Compatibilitat beques privades

1. Mobilitat Erasmus+
Finançament Erasmus+ (estudis)

•
•

•
•

Quantitat a definir segons el país, per
l’Agència Nacional Erasmus (SEPIE).
S’atorga automàticament a qui és elegit
per les facultats i aporta tota la
documentació sol·licitada.
Financen un màxim de 5 mesos.
Tramitada per la UIC

1. Mobilitat Erasmus+
B) Modalitat de pràctiques
L’estudiant realitzarà pràctiques curriculars, dins d’una
institució de la Unió Europea.
Durada:
- alumnes de 4t curs - segon semestre.
- alumnes de 3er curs: primer o segon semestre.
Finançament: màxim 3 mesos (estada mínima de 2 mesos)

Garantia de reconeixement de les pràctiques. (pràctiques
curriculars)
L’import de la matrícula abonat a la UIC garanteix l’exempció de
les despeses de la matrícula a la universitat de destí.

1. Mobilitat Erasmus+
Finançament Erasmus+ (pràctiques)

•
•

•
•

Quantitat a definir segons el país, per
l’Agència Nacional Erasmus (SEPIE).
S’atorga automàticament a qui és elegit
per les facultats i aporta tota la
documentació sol·licitada.
Financen un màxim de 3 mesos.
Tramitada per la UIC

2. Mobilitat Bilateral
Modalitat: Estudis i Pràctiques
 Mobilitat internacional d’àmbit mundial amb institucions amb les quals la
UIC té conveni.
 Durada: d’un semestre a un curs acadèmic sencer
 Garantia de reconeixement dels estudis
 Condicions econòmiques a consultar ja que són diferents per a cada
conveni.
 Requeriments legals: visat d’estudiant, vacunacions, assegurança
mèdica... a consultar ja que poden variar segons la destinació. És
responsabilitat de l’alumne tramitar la documentació necessària així
com informar-se dels requisits específics de cada país o universitat

2. Convenis Mobilitat Bilateral
Universidad de
Monterrey

Universidad de la Sabana

Universidad Católica de Santo Toribio de
Mogrovejo
Universidad de Piura

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo

Universidad de los Andes

Universidad Austral

2. Bilateral
Tipus de Finançament
 1 Opció:
1. MOBINT (AGAUR): fons de la Generalitat. Sol·licitada per
l’alumne.
- Compatibilitat beques privades – Beca Banco Santander.

Procés de sol·licitud
1. Cal consultar el llistat de convenis de RRII
2. L’estudiant haurà omple la sol·licitud on-line i portar copia signada al
servei de Relacions internacionals. Instruccions:
http://www.uic.es/sites/default/files/instrucciones_para_la_solicitud_de_movilidad.
pdf

Deadline: 12 de gener de 2018

3. La facultat adjudicarà les places disponibles (finals de febrer).
4. L’estudiant confirma acceptació de plaça assignada (10 dies des de la

publicació).
*Els alumnes que no aconsegueixin plaça quedaran en una llista
d’espera per si hi hagués alguna renuncia.
IMPORTANT:

És responsabilitat de l’alumne entregar tota la documentació demanada per la
universitat d’acollida i presentar-la en els terminis corresponents.

No s’acceptaran candidatures desprès dels terminis establerts (a menys que sigui un
nou partner o un cas excepcional, justificat amb una carta de Junta de centre i
instància de l'alumne.

Persones de Contacte
Mònica Luque– mluque@uic.es/exchange@uic.es
Relacions Internacionals
UIC

Pilar Fuster– pfuster@uic.es
Coordinador acadèmic de mobilitat
Titulació d’Infermeria
Universitat Internacional
de Catalunya
Facultat de Medicina i
Ciències de la Salut

