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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. 

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 acadèmica. 

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. 

Programes de mobilitat acadèmica

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
KA131

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

Erasmus Estudis
KA171

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

Mobilitat UdL
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/mobilitat_udl/

SICUE
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/sicue/

Mobilitat amb universitats dels
països Erasmus (Unió Europea,
Noruega, Liechtenstein,
Islàndia, Turquia, Macedònia
del Nord i Sèrbia).
Convocatòria 2023/24
TANCADA

Mobilitat amb universitats de
països associats al programa
Erasmus (Bòsnia i
Hercegovina).
Convocatòria 2023/24
TANCADA

Mobilitat amb universitats de
països no Erasmus amb qui la
UdL té signats acords
d'intercanvi.
Convocatòria 2023/24
TANCADA
Demanar cita presencial per

informació sobre aquest
programa: aquí

https://citapreviaudl.simplybook.it/v2/#book/provider/76

Programa de la CRUE per a la
mobilitat entre universitats de
l'Estat espanyol.
Convocatòria 2023/24
Del 13 al 27 de febrer 2023
Demanar cita presencial per

informació sobre aquest
programa: aquí

https://citapreviaudl.simplybook.it/v2/#book/provider/76

https://citapreviaudl.simplybook.it/v2/#book/provider/76
https://citapreviaudl.simplybook.it/v2/#book/provider/76
http://www.udl.cat/
https://citapreviaudl.simplybook.it/v2/#book/provider/76
https://citapreviaudl.simplybook.it/v2/#book/provider/76
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Estades curtes de mobilitat combinada Erasmus - NOU!

Què són les estades curtes de mobilitat combinada Erasmus i els
BIP?

Mobilitat combinada
La mobilitat combinada és una combinació de mobilitat física amb un component virtual que facilita l'intercanvi
educatiu col·laboratiu en línia i el treball en equip. Aquest component virtual pot reunir en línia estudiants de
diferents països i camps d'estudi perquè segueixin cursos en línia o treballin col·lectivament i simultània en
tasques reconegudes com a part dels estudis.

Els estudiants que no puguin participar en mobilitat física de llarga durada per cursar estudis o fer un període de
formació pràctica, per exemple, a causa de la seua àrea d'estudi o perquè disposen de menys oportunitats per
fer-ho, poden realitzar una mobilitat física de curta durada combinant-la amb un component virtual obligatori.

Així mateix, qualsevol estudiant pot accedir a la mobilitat combinada a través de la participació en un programa
intensiu combinat d'acord amb els criteris específics d'admissibilitat per als BIP.

Programes intensius combinats (BIP)
Els Blended Intensive Programmes (BIP) són programes intensius de curta durada que utilitzen mètodes
innovadors d'aprenentatge i ensenyament. Els BIP poden incloure aprenentatge basat en reptes i han d'aportar
un valor afegit respecte als cursos o les formacions existents que imparteixen les institucions d'educació
superior participants.

Durant aquests programes intensius combinats, els grups d'estudiants fan una mobilitat física de curta durada a
l'estranger en combinació amb un component virtual obligatori que facilita l'intercanvi educatiu col·laboratiu en
línia i el treball en equip. El component virtual ha de reunir en línia els participants per treballar de manera
col·lectiva i simultània en tasques específiques integrades al BIP que han de comptar amb reconeixement
acadèmic.

En permetre formats de mobilitat nous i més flexibles que combinen la mobilitat física amb un component virtual,
els programes intensius combinats aspiren a arribar a tota classe d'estudiantat, de qualsevol origen, camp
d'estudi i cicle.

Estades curtes de mobilitat combinada per a estudiants de la UdL

L'organització de programes de mobilitat combinada Erasmus depèn de cada facultat o escola. La llista de
cursos elegibles es pot trobar a l'annex I de la Convocatòria. Per a més informació cal adreçar-se al coordinador
de mobilitat acadèmica de cada centre.

Per presentar la vostra sol·licitud, accediu al formulari en línia des de l'enllaç que trobareu més avall.

Registre: per a poder fer la sol·licitud cal que us registreu primer amb un nom d'usuari i contrasenya (part dreta
de la pantalla). Quan us registreu:
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Cal escriure el nom i cognoms en majúscules i sense accents.
Registreu-vos amb una adreça de correu electrònic que consulteu regularment.
Anoteu aquestes dades perquè us permetran accedir a la vostra sol·licitud i fer-hi modificacions. La
sol·licitud es pot modificar tants cops com calgui abans d'enviar-la. Un cop enviada, ja no es pot modificar
i es considera definitiva.

Autenticació: un cop registrats, ja podeu accedir a la sol·licitud en línia introduint l'adreça de correu electrònic i
la contrasenya amb els quals us heu registrat i el codi captcha de seguretat a la part esquerra de la pantalla.

IMPORTANT: Si sortiu de la sol·licitud i hi torneu a entrar, fixeu-vos bé si l'adreça URL a la barra del navegador
acaba en /spa, si acaba en /eng, cal canviar-ho per /spa per tal que el formulari funcioni correctament.

 

Sol·licitud, convocatòria i programes elegibles

Sol·licitud
[ https://udl.moveon4.de/locallogin/5591046b3f5d66a24e000001/spa ]

Convocatòria estades curtes de mobilitat combinada ERASMUS 2022-23
[ 
https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/.galleries/Erasmus-curt-combinat/Convocatoria-ERASMUS-BIP-2022-23-v4-SIGNADA.pdf
]

    290.47  Format:  pdf

Pràctiques Erasmus

La unitat de Relacions Internacionals de la UdL gestiona els ajuts Erasmus pràctiques per als estudiants que
tenen una plaça de pràctiques prèviament autoritzada pel seu centre. A més, l'estudiantat de la UdL també te
accés a les beques Erasmus dels diferents consorcis Erasmus en què participa la UdL. Per a altres tipus de
pràctiques internacionals cal adreçar-se al responsable de pràctiques de cada centre. Per a més informació
sobre pràctiques podeu consultar la pàgina sobre pràctiques acadèmiques externes a la UdL [ 

./sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/voa/practiquesacademiques/ ]

Erasmus Pràctiques
KA131 Universitat de

Lleida
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/prac/indexpractiques/

Erasmus Pràctiques
KA131 Consorci Iberus

/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/Practiques-Erasmus-Campus-Iberus/index.html

Erasmus Pràctiques
KA131 per a

doctorands - Consorci
Iberus

https://www.campusiberus.es/movilidaddoctorado/

Erasmus
Pràctiques

KA131
Consorci

Universitats de
l'Eix

https://udl.moveon4.de/locallogin/5591046b3f5d66a24e000001/spa
https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/.galleries/Erasmus-curt-combinat/Convocatoria-ERASMUS-BIP-2022-23-v4-SIGNADA.pdf
https://www.campusiberus.es/movilidaddoctorado/
https://udl.moveon4.de/locallogin/5591046b3f5d66a24e000001/spa
https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/.galleries/Erasmus-curt-combinat/Convocatoria-ERASMUS-BIP-2022-23-v4-SIGNADA.pdf
https://www.campusiberus.es/movilidaddoctorado/
https://www.campusiberus.es/movilidaddoctorado/
https://www.campusiberus.es/movilidaddoctorado/
https://www.campusiberus.es/movilidaddoctorado/
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Beques Erasmus per a
pràctiques curriculars en països
Erasmus (Unió Europea,
Noruega, Liechtenstein,
Islàndia, Turquia, Macedònia
del Nord i Sèrbia).
Convocatòria TANCADA

Beques Erasmus per a
pràctiques sense
reconeixement de crèdits.
Coordinat i gestionat pel
Campus Iberus mitjançant el
Consorci "Spanish Universities
for EU projects".
Convocatòria fins al 7OBERTA 
de març de 2023

Beques Erasmus per a
estudiants de doctorat que
vulguin realitzar unes
pràctiques en països Erasmus.
Convocatòria TANCADA

Beques Erasmus del
Consorci Universitats
de l'Eix.
Convocatòria 
TANCADA

       
   

 Erasmus Pràctiques
KA107 per a

doctorands - Cambra
de Comerç

Brasil-Catalunya
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/erasmus-ccbc/

Altres programes

 

   

Beca Erasmus i ajudes de la
Cambra de Comerç
Brasil-Catalunya per a estades
al Brasil.
Convocatòria TANCADA

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.

Altres programes de 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 . A laXarxa Vives d'Universitats [ http://www.vives.org/ ]

UdL gestiona aquest programa el Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària [ 

./sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/ ]

Ajuts de Mobilitat Solidària

Cooperació i Desenvolupament [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/ODEC/ ]

http://www.vives.org/
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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

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/ ]

Estades de recerca

Web del Vicerectorat de Recerca i Transferència [ 

https://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/convocatories/estades-de-recerca/ ]

 

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.cat/export/sites/Etsea/ca/.galleries/Docu_Mobilitat/Normativamobilitat.pdf ]

Facultat de Dret, Economia i Turisme [ http://www.fde.udl.cat/ca/mobilitat/normativa/ ]

http://www.fepts.udl.cat/ca/internacional/informacio-a-lestudiantat/#programa-de-practiques-internacionals
http://www.fepts.udl.cat/ca/internacional/informacio-a-lestudiantat/#programa-de-practiques-internacionals
http://www.fepts.udl.cat/ca/internacional/informacio-a-lestudiantat/#programa-de-practiques-internacionals
http://www.fepts.udl.cat/ca/internacional/informacio-a-lestudiantat/#programa-de-practiques-internacionals
http://www.medicina.udl.cat/ca/alumnes/aecs-00001/
http://www.iaeste.udl.cat/
https://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/convocatories/estades-de-recerca/
https://www.recercaitransferencia.udl.cat/ca/convocatories/estades-de-recerca/
http://www.etsea.udl.cat/export/sites/Etsea/ca/.galleries/Docu_Mobilitat/Normativamobilitat.pdf
http://www.etsea.udl.cat/export/sites/Etsea/ca/.galleries/Docu_Mobilitat/Normativamobilitat.pdf
http://www.fde.udl.cat/ca/mobilitat/normativa/
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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 ]

Web de Becas Santander [ http://www.becas-santander.com/ca ]

Fundación Carolina [ https://www.fundacioncarolina.es/ ]

Convocatòries de mobilitat per a estudis

Hem preparat uns vídeos explicatius on podeu conèixer tots els programes de mobilitat que teniu al vostre
abast.
A més teniu la possibilitat d'assistir a les sessions informatives del vostre centre/facultat i a les trobades virtuals
per resoldre els dubtes que pugueu tenir per la convocatòria per participar en els programes Erasmus Estudis i
Mobilitat UdL. És molt recomanable que abans d'assistir a aquestes trobades hàgeu visualitzat els vídeos, ja
que alguns dubtes ja us quedaran resolts.
 
 
VÍDEOS DE PRESENTACIÓ DELS PROGRAMES

> ERASMUS
https://prezi.com/v/a5nxadbftttz/programa-erasmus/

> Mobilitat UdL
https://prezi.com/v/bhswwls-ggui/mobilitat-udl/

> SICUE
https://prezi.com/v/uv-k9x4vcwxq/programa-sicue/

 
 
Relacions Internacionals UdL [ https://www.facebook.com/ORI.UDL/ ]

Estudiants Outgoing UdL [ https://www.facebook.com/groups/1225689924140728/ ]

https://prezi.com/v/a5nxadbftttz/programa-erasmus/
https://prezi.com/v/bhswwls-ggui/mobilitat-udl/
https://prezi.com/v/uv-k9x4vcwxq/programa-sicue/
http://www.lletres.udl.cat/export/sites/Fll/ca/.galleries/Documents/Erasmus-Requisits-Normativa-Interna-Facultat-de-Lletres.pdf
http://www.lletres.udl.cat/export/sites/Fll/ca/.galleries/Documents/Erasmus-Requisits-Normativa-Interna-Facultat-de-Lletres.pdf
http://www.lletres.udl.cat/export/sites/Fll/ca/.galleries/Documents/Erasmus-Requisits-Normativa-Interna-Facultat-de-Lletres.pdf
http://www.summer-programs.org
http://www.summer-programs.org/index.php/forum/index
http://www.master-programs.org/
http://www.amgenscholars.com/europe-program
http://www.amgenscholars.com/europe-program
http://www.becas-santander.com/ca
https://www.fundacioncarolina.es/
https://prezi.com/v/a5nxadbftttz/programa-erasmus/
https://prezi.com/v/bhswwls-ggui/mobilitat-udl/
https://prezi.com/v/uv-k9x4vcwxq/programa-sicue/
https://www.facebook.com/ORI.UDL/
https://www.facebook.com/groups/1225689924140728/

