
Pots consultar la pàgina web de Relacions Internacionals:

www.udl.cat/mobilitat
www.facebook.com/ORI.UDL

Grup “Estudiants Outgoing UdL”

Pots posar-te en contacte amb Relacions Internacionals:

Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
Campus de Cappont
Carrer de Jaume II, 67

25001 LLEIDA
Tel. 973 00 35 30 

ri@udl.cat

o pots adreçar-te al 
coordinador/a de mobilitat acadèmica del teu centre:

www.udl.cat/ca/serveis/ori/coordinadors

Per a obtenir més informació sobre aquests programes
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coneix món!
Com a estudiant de la UdL, tens les portes obertes per a participar en 
diversos programes de mobilitat acadèmica, que et permetran estudiar 
en altres universitats sense deixar de ser estudiant de la UdL i amb la 
garantia de reconeixement d’aquests estudis un cop hagis tornat a Lleida.

Què 
necessites per 
participar-hi? 
Cada programa té uns requisits 
particulars, però en general per 
poder sol·licitar la participació en la 
majoria d’aquests programes has de 
complir els punts següents:

1 Estar matriculat a la UdL quan 
presentes la sol·licitud i durant el 
període d’estada.

1 Tenir aprovats 52 crèdits en el 
moment de la sol·licitud i 60 
abans d’iniciar la mobilitat.

1 Tenir una nota mitjana 
d'expedient acadèmic mínima de 
5 per a les enginyeries i 
arquitectura i de 5,5 per a la resta 
de titulacions.

1 Tenir coneixements suficients de 
la llengua en què s’imparteixen 
les classes a la universitat de 
destinació.

Si compleixes aquests requisits, 
pots demanar una plaça en una 
universitat amb la qual la UdL tingui 
signat un conveni per a la teua àrea 
d’estudi.

Estudiar a 
l’estranger? 
Per què?
Hi ha unes quantes bones raons per 
aprofitar l’oportunitat de participar en un 
o diversos programes de mobilitat i 
cursar una part dels teus estudis en una 
universitat estrangera:

rAcadèmicament podràs ampliar 
l’oferta al teu abast, cursant matèries 
que no sempre s’ofereixen a la UdL, 
coneixeràs sistemes educatius diferents 
del nostre, podràs fer pràctiques en 
empreses d’altres països, millorar els 
teus coneixements de llengües 
estrangeres i aprendre’n de noves.

r Professionalment reforçaràs aptituds 
com ara l’adaptabilitat a noves 
situacions, la fluïdesa en idiomes 
estrangers o la flexibilitat, que 
milloraran el teu currículum en un 
mercat laboral cada dia més global.

r Personalment t’enriquiràs coneixent 
altres cultures, altres maneres de fer i 
de pensar. Molts estudiants que han 
participat en algun programa de 
mobilitat internacional consideren que 
aquesta ha estat una de les millors 
experiències de la seua vida.



Programes de  mobilitat acadèmica a la UdL Mobilitat UdL

Majoritàriament universitats 
de fora d’Europa.

Grau, Màster i Doctorat.

Assignatures, projectes de fi 
d’estudis, pràctiques.

Sí

Sí

- Ajut MOBINT (AGAUR).
- Ajut per a estada de la 

universitat de destí.
- Ajut per a estada de la UdL.
- Beques Grado Iberoamérica 

Santander.
- Beques Caixa d’Enginyers.

- Ajuts propis dels centres.

- Estar matriculat a la UdL.
- Tenir aprovats 52 crèdits en el 

moment de la sol·licitud i 60 
abans d’iniciar la mobilitat.

- Tenir una nota mitjana 
d'expedient acadèmic mínima 
de 5 per a les enginyeries i 
arquitectura i de 5,5 per a la 
resta de titulacions.

- Coneixements suficients de 
la llengua en què 
s’imparteixen els estudis a la 
universitat de destinació.

Novembre-Desembre

Relacions Internacionals:
http://www.udl.cat/mobilitat

Erasmus estudis

Universitats de països Erasmus 
(acció KA103) i de països 
tercers (acció KA107).

Grau, Màster i Doctorat.

Assignatures, projectes de fi 
d’estudis, pràctiques.

Sí

Sí

- Ajut Erasmus estudis.
- Ajut MOBINT (AGAUR). (només 

KA103).
- Beques Santander Erasmus 

(KA103).

- Ajuts per a estudiants amb 
necessitats especials.

- Ajut per a formació 
lingüística.

- Ajut per a assegurança de 
mobilitat.

- Estar matriculat a la UdL.
- Tenir aprovats 52 crèdits en el 

moment de la sol·licitud i 60 
abans d’iniciar la mobilitat.

- Tenir una nota mitjana 
d'expedient acadèmic mínima 
de 5 per a les enginyeries i 
arquitectura i de 5,5 per a la 
resta de titulacions.

- Coneixements suficients de 
la llengua en què s’impar-
teixen les classes a la 
universitat de destinació.

Novembre-Desembre

Relacions Internacionals:
http://www.udl.cat/mobilitat

SICUE

Universitats espanyoles.

Grau.

Assignatures, projectes de 
fi d’estudis, pràctiques, 
rotatori.

Sí

Sí

- Estar matriculat a la UdL.
- Graus: 45 crèdits aprovats 

i 30 matriculats.

Febrer

Relacions Internacionals:
http://www.udl.cat/mobilitat

Erasmus pràctiques

Empreses, institucions, 
universitats i ONGs dels 
països participants en el 
Programa Erasmus 
(majoritàriament Europa), 
de l’EEE, Macedònia i Turquia.

Grau, Màster i Doctorat.

Pràctiques.

Sí

__

- Ajut Erasmus pràctiques.

- Ajuts propis dels centres.
- Ajut per a formació 

lingüística.
- Ajut per a assegurança de 

mobilitat.

- Estar matriculat a la UdL.
- Tenir l’admissió al centre de 

pràctiques de destí i el 
vistiplau del coordinador/a 
de mobilitat a la UdL.

Febrer

Relacions Internacionals:
http://www.udl.cat/mobilitat

Àmbit geogràfic

Nivells acadèmics

Activitat acadèmica

Reconeixement acadèmic

Exempció de matrícula a destí

Ajuts econòmics que es
poden demanar

Altres ajuts possibles

Requisits per a poder
presentar la sol·licitud

Terminis per presentar 
la sol·licitud

Més informació

DRAC

Universitats de la Xarxa Vives 
(Catalunya, País Valencià, Illes 
Balears, Catalunya Nord i 
Andorra)

Grau, Màster i Doctorat. 

Cursos, seminaris i estades
(mobilitat màsters 
interuniversitaris).

En alguns casos.

No

- Ajuts DRAC.

- DRAC Estiu: Estudiants de grau,  
bàtxelor, enginyeria o 
arquitectura que tinguin més 
de 45 crèdits aprovats i 
estudiants de màsters oficials 
universitaris i doctorat 

- DRAC Formació Avançada: 
Estudiants de doctorat i 
màster oficial.

- DRAC Hivern: Estudiants de 
grau,  bàtxelor, enginyeria o 
arquitectura que tinguin més 
de 60 crèdits aprovats.

Consulteu web

Vicerectorat de Cultura i 
Extensió Universitària: 
http://www.udl.cat/ca/organs/
vicerectors/vceu/ijlv

Erasmus estudis 
Erasmus, fomenta la mobilitat 
d’estudiantat entre els països Erasmus i 
entre aquests i països tercers. Els 
períodes d’estada van de 3 a 12 mesos, 
segons les característiques de cada 
plaça, i sempre dins un mateix curs 
acadèmic. Tens un ampli ventall de 
destinacions en gairebé tots els països 
europeus.
La Comissió Europea ofereix ajuts per 
cobrir les despeses addicionals 
causades pel període d’estudis o 
pràctiques en un altre país. A més, si 
tens un bon expedient acadèmic i 
acreditació de nivell B2 de llengua 
estrangera, també tens accés als ajuts 
MOBINT de l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la 
Generalitat de Catalunya. 

Programa Mobilitat UdL 
La Universitat de Lleida té signats 
acords amb diferents universitats, que 
et permeten realitzar una estada 
acadèmica en una universitat seguint 
un procediment similar al del programa 
Erasmus. 
A més dels ajuts de la UdL i de l’AGAUR, 
també pots sol·licitar una de les beques 
que concedeix el Banco de Santander 
dins el Programa de Beques Grado 
Iberoamérica Santander. Algunes 
universitats mexicanes també 
concedeixen ajuts als estudiants de la 
UdL, en virtut dels acords de 
col·laboració que la UdL hi té signats. I, 
per últim, els ajuts de Caixa d'Enginyers 
per a mobilitats en universitats en 
països no llatinoamericans. 

SICUE 
El Sistema d’Intercanvi entre Centres 
Universitaris Espanyols (SICUE) et permet 
cursar una part dels teus estudis en una 
altra universitat de l’Estat espanyol.

Erasmus pràctiques
Si tens el vistiplau del teu centre per 
realitzar una estada de pràctiques en un 
país europeu participant en el programa 
Erasmus, pots demanar un ajut Erasmus 
pràctiques.

DRAC
DRAC és un programa de mobilitat de la 
Xarxa Vives d’Universitats (XVU), adreçat a 
l’estudiantat dels centres propis. Els 
objectius són atorgar ajuts per assistir a 
cursos o activitats d’estiu que promouen 
les universitats de la XVU (DRAC Estiu), 
promoure la mobilitat d’estudiants de 
doctorat i de màster oficial per participar 
en cursos, seminaris o estades de 
recerca en altres universitats de la XVU 
(DRAC Formació Avançada) i promoure la 
mobilitat per assistir a cursos i seminaris 
de la XVU de durada inferior a 15 dies 
(DRAC Hivern).  
A la UdL has d’adreçar-te al Vicerectorat 
de Cultura i Extensió Universitària. 

Programes específics
A més d’aquests programes de mobilitat 
d’àmbit general, també pots participar en 
altres programes de mobilitat acadèmica 
específics del teu centre o titulació. 
Per conèixer quins són aquests 
programes, pots adreçar-te al 
coordinador o coordinadora de mobilitat 
acadèmica del teu centre 


