Web de la universitat de Lleida [ http://www.udl.cat/ ]
Pl. de Víctor Siurana, 1 E-25003 Lleida | Tel. +34 973 70 20 00

Informació General Erasmus Estudis
Has participat, estàs a punt de participar o vols participar en algun programa de mobilitat de la UdL? Tens dubtes
sobre quin destí triar, què et trobaràs quan arribis, on et pots allotjar, etc.? Arran del suggeriment d'alguns
estudiants que ja han fet una estada de mobilitat, hem creat el GRUP de FACEBOOK [
https://www.facebook.com/groups/1225689924140728/ ] "Estudiants Outgoing UdL", com un punt de trobada on poder
compartir dubtes i preocupacions amb altres persones que ja han viscut aquesta experiència. T'animem a unir-te al
grup, a participar-hi i a fer córrer la veu! Apunta-t'hi! [ https://www.facebook.com/groups/1225689924140728/ ]

Vols estudiar en un altra universitat europea?
En aquesta secció trobaràs informació general sobre el programa Erasmus i el seu funcionament.

Què és Erasmus? [ http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat/erasmus/vols/que_es/ ]
Com funciona Erasmus? [ http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat/erasmus/vols/com_funciona/ ]

CONVOCATÒRIA per marxar durant el curs 2021/22
Període de sol·licitud: 16 novembre 2020 - 11 desembre 2020

Bases de la convocatòria 2021/22 [
https://www.udl.cat/ca/serveis/ori/.galleries/Erasmus-out-2021-22/CONVOCATORIA-2021-22.pdf ]

Requisits [ http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat/erasmus/convocatoria/requisits/ ]
Llista de PLACES [ https://udl.moveon4.de/publisher/2/spa ]
Sol·licitud [ http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat/erasmus/convocatoria/sollicitud/ ]
Documentació [ http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat/erasmus/convocatoria/documentacio/ ]
Criteris de selecció [ http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat/erasmus/convocatoria/criteris/ ]
Terminis [ http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat/erasmus/convocatoria/terminis/ ]
Coordinadors acadèmics [ http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/coordinadors/ ]
Contacte i més informació [ http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat/erasmus/convocatoria/contacte/ ]
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Ajuts econòmics
En aquest enllaç trobareu informació sobre els ajuts econòmics del curs actual
Ajuts econòmics [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/erasmus/ajuts3/ ]

Experiències personals
25 años cambiando vidas: Un antes y un después [
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/.galleries/Documents-ORI/Fitxers_descxrrega/Erasmus/17-18/25-anos-cambiando-vidas.pdf
]

Mi pequeña isla pez [ http://oapee.es/docroot/oapee/libros/isla-pez/files/publication.pdf ]
Who is the 3,000,000th Erasmus student? [ http://ec.europa.eu/education/tools/docs/3million_en.pdf ]
Who is the 2 millionth Erasmus student? [ http://ec.europa.eu/education/who-2-millionth-erasmus-student_en ]
Erasmus: I am one of the two million who did it [ http://ec.europa.eu/education/tools/docs/2million_en.pdf ]
Erasmus alumni: Inspiring careers [ http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/annex-5_en.pdf ]
divendres, 13 de maig de 2016
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