Març 10

Universitats europees:




http:// www.euoot.upc.edu

Informació per a estudiants de l’EUOOT

Vols anar a fer part dels teus
estudis fora?
MOU-TE, ara que pots!!!!!

On
es pot anar?







Alemanya
Hochschule Aalen
Bèlgica
Hogeschool-Universiteit Brussel
França
Université d’Aix-Marseille
Université Paris-Sud 11
Itàlia
Università degli studi di Milano
Università degli studi di Padova
Portugal
Universidade da Beira Interior
Universidade do Minho
Finlàndia
Helsinky Metropolian University of
Applied Sciences

Universitats iberoamericanes:




Colòmbia
Universidad de Sto. Tomàs de Aquino
Xile
Universidad Católica de Valparaiso
Mèxic
Universidad Autónoma de
Aguascalientes

Universitats públiques espanyoles

• Condicions per marxar:
Europa: Sòcrates/Erasmus:
Ser estudiant de la UPC i tenir aprovat el 1r
curs de la carrera.
 Tenir la nacionalitat d’algun país que
participi en aquest programa.
 No haver obtingut anteriorment cap plaça
Erasmus.
 Tenir coneixements bàsics de l’idioma del
país.
Amèrica Llatina
 Tenir el 1r curs de la carrera aprovat.
Espanya:Sicue/Seneca
 Tenir el 1r curs de la carrera aprovat.
• Ajuts econòmics:
Ajuts de mobilitat Agaur (Generalitat de
Catalunya):
 Per a tots els programes. Fins a 200 €
mensuals. http:// agaur.gencat.net
Ajuts de viatge UPC i EUOOT fins a 400€


Erasmus


Ajuda mensual( fins a 100 €/mes) i
matrícula gratuïta a la universitat de destí.

Amèrica Llatina:



Matrícula gratuïta.
Ajut Bancaja fins a 1000€

Alternatives financeres:


Préstecs preferents (DURSI):Fins a 9.000Є.
http:// agaur.gencat.net

• Passos a seguir:
1.Consulta la informació general al web:
www.upc.es /ari.
2.Informa’t dels plans d’estudis de les
diferents universitats i decideix on vols
anar (adreça’t al becari de Relacions
Internacionals).
3.Dóna’t d’alta a la intranet de l’ARI
(http://allegri.upc.es/estudiants/) i sol·licita
la plaça.
4.Tria les assignatures i presenta’n la
proposta a la responsable de relacions
internacionals de la EUOOT.
5.Espera la resolució de la plaça.
6.Omple el full de sol·licitud de la universitat
de destí i entrega’l al responsable de
relacions internacionals.
7.Fes el precompromís de matrícula (adreça’t
a la responsable de Relacions Internacionals
de l’EUOOT )
8.Recull la credencial d’estudiant a l’OIRI:
l’acord financer i el certificat d’estada a
l’estranger. (Oficina d’Informació i Relacions
Internacionals)
9.Inicia els tràmits de cobertura sanitària.
10.Busca allotjament.
11.Fes la matrícula a l’EUOOT
12.A la tornada, lliura a la responsable de
Relacions Internacionals de l’EUOOT el
certificat d’estada i l’informe de l’estudiant.

Preguntes més
freqüents:

•





•

Per conèixer una altra universitat, un país
i una societat diferents.
Per enriquir el currículum.
Per perfeccionar un idioma.
Per conèixer sobre el terreny altres
realitats.

Si marxo, perdo un quadrimestre
/curs?

•

Quines assignatures puc fer?




Depèn de la universitat de destí.
Pots triar les assignatures que vulguis
sempre que es puguin convalidar per
assignatures d’aquí.
Pots convalidar assignatures troncals,
obligatòries, optatives o de lliure elecció.

•

Com trobaré allotjament?

Gairebé totes les universitat de destí tenen
residències al campus universitari. Si aquesta
opció no fos possible, tenen oficines que
s’encarreguen d’ajudar-te a trobar
allotjament.

La UPC té un contacte previ amb la
universitat de destí?
 La UPC es posa en contacte amb la
universitat de destí abans de la teva
arribada, de manera que el personal de la
universitat està informat de l’arribada
d’estudiants estrangers.

Per què marxar?

 No, perquè les assignatures que fas fora
es convaliden quan tornes.



•

•

On puc trobar més informació?




Al web de l’ARI: www.upc.es/ari.
Al web de l’EUOOT: www.euoot.upc.es a
l’apartat de mobilitat internacional.
Demana informació al becari de Relacions
Internacionals (a la Delegació d’Estudiants).
mobilitat.euoot@upc.edu
Demana informació a la responsable de
Relacions Internacionals de l’EUOOT (Núria
Tomás, tomas@oo.upc.edu)





