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Servei de Relacions Internacionals
[ SRI ]

La UIB, a través del Servei de Relacions Internacionals (SRI), ofereix als seus
estudiants l’oportunitat de realitzar part dels seus estudis o pràctiques en una
altra universitat espanyola, de la Unió Europea o d’arreu del món, a través dels
programes de mobilitat que promou i gestiona:

ERASMUS+ Estudis
Universitats de la Unió Europea
Alumnat visitant
Programa a mida

UNetBa
Universitats del Marroc,
Tunísia, Algèria, Egipte i Líbia

EUROWEB+
Universitats dels països de l’oest
dels Balcans
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ERASMUS+ Pràctiques
Universitats i empreses de la
Unió Europea
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ISEP
intercanvis a universitats d’arreu del món.
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Programa SICUE
Universitats d’Espanya

Convenis d’intercanvi d’estudiants
Universitats de fora de la Unió
Europea

CIEE
Estada amb beca als Estats Units

Beques Iberoamèrica.
Santander Universitats:
intercanvis a universitats iberoamericanes.

Des del SRI volem animar-te perquè hi participis. Imagina’t: submergir-te
en una altra cultura, expressar-te en un altre idioma, conèixer altres sistemes
d’ensenyament, veure els teus estudis des d’altres perspectives, conviure amb
estudiants d’altres països, establir nous llaços d’amistat...
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cBit

Valldemossa

És possible que et qüestionis si t’interessa, si serà
una pèrdua de temps, si interrompràs els teus
estudis a la UIB i et costarà reprendre’ls, si et costarà
adaptar-te a una nova ciutat, si trobaràs a faltar
les coses que deixes aquí, si podràs desfer-te’n bé
en un altre idioma, si les assignatures seran molt
complicades... Els estudiants que ja han viscut
aquesta experiència segur que et convencen que són

molts els avantatges i ben pocs els inconvenients.
Anima’t!
Si necessites més informació sobre aquests
programes de mobilitat: places disponibles per a
cada programa, impresos de sol·licitud, llista de
coordinadors i tutors, ajuts econòmics, documents
acadèmics, etc., pots consultar la nostra pàgina
web:
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Palma

Palma

A més, t’atendrem personalment al SRI, que està
situat a Cas Jai (campus universitari). El nostre
horari d’atenció al públic és, de dilluns a dijous,
de 10 a 14 hores.
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Gaudiré d’alguna beca?
[ Ajudes ]

Podràs rebre distints ajuts
econòmics segons el programa de
mobilitat i, a més, no hauràs de
pagar matrícula a la universitat de
destinació.
Per exemple, els estudiants que han
fet un intercanvi a la Unió Europea
a través del programa ERASMUS+
durant el curs 2015-16 han rebut,
per una estada de 5 mesos, un total

de 1.250 euros amb les aportacions
de la Comissió Europea. A més,
aquesta quantitat ha estat superior
en molts casos
gràcies als ajuts econòmics
concedits per la UIB i l’Ajuntament
de Manacor i l’Ajuntament d’Inca.
Un altre exemple: els estudiants
que han fet un intercanvi en els
programes de Convenis d’intercanvi,

CINDA o ISEP el curs 2015-16 ha
rebut un ajut de la UIB per un
import total de 1.000 euros. A més,
han pogut optar al programa de
Beques Iberoamèrica Santander
Universitats per realitzar una estada
en universitats llatinoamericanes,
amb un ajut de 3.000 euros,
d’acord amb la convocatòria
publicada.

Guillem Riera Monroig
Antic alumne d’ADE i Màster en Economia del Turisme i Medi Ambient
Gràcies a la UIB i als seus programes de mobilitat vaig tenir l’oportunitat de passar una llarga
estada a Suècia així com uns mesos als EUA, concretament a San Francisco!
Allà, a banda de millorar moltíssim el meu anglès i d’estudiar en una magnifica i moderna universitat
sueca, vaig conèixer gent i cultures d’arreu del món i sobretot vaig viatjar moltíssim arreu d’Europa.
Molts són els amics que encara conserv i de tant en tant ens veiem en algun lloc del món per
recordar els vells temps!
Des del punt de vista professional, i vist ara amb perspectiva, puc assegurar que tenir una
experiència internacional t’obre les portes en molts d’àmbits, i sobretot en els temps que
corren pel que fa a la feina. Moltes són les empreses que valoren enormement haver tingut una
experiència internacional durant els estudis. En el meu cas, tot just acabar d’estudiar, en vaig
incorporar a una de les Big 4 d’auditoria, primer a l’oficina de Palma i després a Barcelona. Us
puc assegurar que el 90 per cent dels meus companys tenien aquest requisit. Actualment, treball a Palma en una empresa hotelera internacional. Sense cap mena de dubte, és el millor que
he pogut fer tant personalment com professionalment! Animau-vos! Teniu el món a les mans!
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Demanar una plaça en un
progama de mobilitat
[ Què he de fer? ]

1r

2n

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

Comprovar si tens els requisits
que et demanen a
la convocatòria.

<http://mobilitat.uib.cat/>

4t
Emplenar la sol·licitud de
mobilitat a UIBdigital.
Pots demanar fins a tres
universitats en cada programa
que sol·licitis.

5è
Cada programa seleccionarà
els candidats d’acord amb els
criteris de les convocatòries.

3r
Parlar amb els tutors
de mobilitat o amb els
coordinadors
de mobilitat.

6è
Publicació de les llistes
d’alumnes seleccionats.

7è

8è

9è

Hauràs d’acceptar la plaça que
t’han concedit o renunciar-hi
(veg. calendari).

Hauràs d’enviar a la
universitat de destinació la
documentació que requereixin,
que és imprescindible perquè
t’acceptin.

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...
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Calendari de convocatòries de programes
d’intercanvi per al curs 2017-2018
ERASMUS + estudis

ERASMUS + pràctiques
SICUE
Convenis d’intercanvi
CIEE
ISEP

Convocatòria març ***
Convocatòria octubre
Convocatòria febrer
Convocatòria única
Convocatòria novembre
Convocatòria març ***
Per a intercanvis estiu 2017
Convocatòria novembre
Convocatòria març ***

Beques Iberoamèrica
Santander Universitats **

Consultau els terminis a

EUROWEB + **

Consultau els terminis a

UNetBa**

Consultau els terminis a

Alumnat visitant
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Convocatòria novembre

Heu de lliurar la documentació requerida al SRI
almenys un mes abans de fer l’intercanvi

Incompatibilitat de programes:

Normativa aplicable:

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.

La pròpia com a estudiant de la UIB i 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.

Sol·licitud

Resolució

Acceptació o renúncia*

16 nov. al 9 des. 2016

27 gen. 2017

30 gen. al 2 febr. 2017

Març 2017**

Maig 2017**

Maig 2017**

Fins 21 de nov. 2016

19 des. 2016

20 a 22 des. 2016

Febrer a març 2017**

Abril/maig 2017**

Abril/maig 2017**

Febrer/març 2017**

Març/abril 2017**

Març/abril 2017**

16 nov. al 9 des. 2016

27 gen. 2017

30 gen. al 2 febr. 2017

Març 2017**

Maig 2017**

Maig 2017**

16 nov. al 9 des. 2016

27 gen. 2017

30 gen. al 2 febr. 2017

16 nov. al 9 des. 2016

27 gen. 2017

Abril 2017

Març 2017**

Maig 2017**

Oct. 2017**

http://mobilitat.uib.cat
http://mobilitat.uib.cat
http://mobilitat.uib.cat

* En cas que no s’accepti la plaça en les dates especificades, s’entendrà que l’alumne renuncia a aquesta plaça.
**Les dates exactes es publicaran a les convocatòries corresponents.
***Només per a mobilitats per al segon semestre del curs 2017-18.
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Les institucions que hi col·laboren són:

Servei
de Relacions
Internacionals

Informació:
Servei de Relacions Internacionals
http:/mobilitat.uib.cat

Coordinació estratègica:
Direcció de l’Estratègia de la Comunicació i Promoció
Institucional de la UIB
http://dircom.uib.es

Il·lustracions:

DL PM 1332-2016

Aleix Pons
http://polyplastic.blogspot.com

