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1. Beques Erasmus 

La beca Erasmus és un ajut que ofereix la Comunitat Europea per a la promoció d’intercanvis d’estudiants 
universitaris dins de les universitats europees. La FCSB participa en aquest programa europeu, el qual ofereix 
la possibilitat de cursar part dels estudis en una Universitat de la Unió Europea per un període mínim de 3 
mesos. 
 
Normalment les mobilitats es realitzen al llarg del segon semestre de 3r i 4t curs de Nutrició (preferentment 
3r), i al llarg del segon semestre de 4t curs per als estudiants de Fisioteràpia, Infermeria i Farmàcia. 
 
2. Criteris d’elegibilitat i selecció dels candidats: 

 Nacionalitat d’algun país de la Unió Europea o el permís de residència en el cas de nacionalitat 
andorrana 

 Estar matriculat a la FCSB i haver superat el primer curs  

 Acreditació del coneixement de la llengua del país d’acollida 

 Motivacions per a voler fer un intercanvi internacional 

 Expedient acadèmic 

 En cas d’haver gaudit d’una beca Erasmus seria possible obtenir la mobilitat, però sense 
finançament 

 
3. Procés de selecció dels candidats:  

 Els estudiants presentaran les seves sol·licituds de participació a la seva 
institució d’origen en el termini establert. El full de sol·licitud es lliurarà a la sessió informativa. 

 Es valoraran els criteris de selecció descrits en el punt anterior mitjançant un procés just, 
transparent, coherent i documentat  

 Seguidament, s’entrevistarà als estudiants pre-seleccionats  

 Finalment, s’entrevistarà als estudiants seleccionats  

 Un cop seleccionats, els estudiants rebran de la seva institució la Carta de l’Estudiant Erasmus 
 
4. Documentació necessària un cop concedida la Beca 

Cal presentar a la Secretària de Relacions Internacionals (Anna Ventura) la següent documentació: 
1. Curriculum vitae en francès o anglès 
2. Sol·licitud de beca Erasmus 
3. Fotocòpia DNI o Passaport 
4. Fotocòpia del número de compte corrent (IBAN) que tingui com a titular l’alumne becat 

 
5. Assegurança 

L’alumne ha de tramitar amb la Seguretat Social la targeta sanitària europea, un mes abans de la incorporació 
en la universitat estrangera. 
 
L’estudiant haurà de disposar d'una assegurança amb cobertura a l'estranger que contractarà online a través 
del web www.oncampus.es. Aquesta tindrà un cost d’uns 45€ i cobreix la responsabilitat civil i tot tipus 
d’accident que pugui produir-se durant l’estada i/o el viatge. Si l’estudiant compta ja amb una assegurança 
privada que tingui aquestes prestacions quedarà exempt de contractar-ne una de nova, sempre i quan lliuri 
una còpia de la documentació acreditativa que expliciti amb detall la cobertura a l’estranger. Aquesta 
assegurança és independent de l’assegurança de la FCSB que cobreix la responsabilitat civil i tot tipus 
d’accident que pugui produir-se a l’estat espanyol. 
Per tal de poder fer estades clíniques al país d’acollida, algunes universitats demanen una certificació mèdica 
que confirmi que no es té cap malaltia contagiosa. Altres universitats demanen l’“Apostilla de la Haya” per 
poder fer pràctiques amb nens. 

http://www.oncampus.es/
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6. Allotjament 

L’allotjament va a càrrec de l’estudiant que és qui ha de fer els tràmits per les reserves. De totes maneres, si 
es vol assessorament i guiatge en aquesta qüestió es pot contactar amb la Secretària de Relacions 
Internacionals:   Anna Ventura 

Tel. 93 –253 31 01 
E-mail: annavh@blanquerna.url.edu  

7. Viatges 

L’estudiant farà els tràmits del viatge i s’encarregarà dels desplaçaments un cop arribat al país d’acollida.  
 
8. Dotació econòmica 

Un cop concedida la Beca Erasmus, l’estudiant rebrà una subvenció mensual (el curs 2016-2017 s’han 
concedit entre 250 i 300€/mensuals, depenent de la destinació, per aquest curs vinent està encara pendent 
d’aprovació) que se li ingressarà directament al seu compte corrent quan hagi marxat cap a la universitat 
d’acollida. L’estada a la universitat d’acollida no comportarà cap despesa acadèmica associada És requisit 
imprescindible que l’estada sigui de tres mesos per poder gaudir de la dotació econòmica de la beca.  
 
9. Centres Europeus 

Cada universitat i cada facultat o escola en particular signen un conveni bilateral de col·laboració amb 
aquelles universitats de la Unió Europea que imparteixen els mateixos estudis. 
La FCSB ha signat contractes institucionals amb les següents universitats europees: 
 

Titulació País Universitat Places Idioma 

Farmàcia 
Itàlia 

Università degli Studi di Padova (Padova) 
www.unipd.it  

2 Italià 

Università della Calabria (Calabria) 
www.unical.it 

2 Italià 

Portugal 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde (Lisboa) 
www.estesl.pt  

2 Portuguès 
 

Infermeria 

Bèlgica 
 

Haute École de Namur Liège Luxembourg  
www.henallux.be  

2 Francès 

Portugal 
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (Coimbra) 
www.esenfc.pt   

2 Portuguès 
 

Itàlia 
Università Vita-Salute San Raffaele (Milà) 
www.unihsr.it  

2 Italià 

 Finlàndia 
Karelia University of Applied Sciences (Joensuu) 
www.karelia.fi  

2  Anglès 

 França 
Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociales – 
Rhône-Alpes-Corix-Rouge Française (IRFSS – RA – CRF) 
www.irfss-rhone-alpes.croix-rouge.fr   

2 Francès 

 Suïssa 
University of Applied Sciences and Arts of Southern 
Switzerland (Sense finançament Erasmus) 
www.supsi.ch 

2  Italià 

Fisioteràpia 

Bèlgica 
Parnasse-Deux Alice (Brussel·les) 
www.parnasse-deuxalice.edu 

2 Francès 

Portugal 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde (Lisboa) 
www.estesl.pt  

2 Portuguès 
 

Dinamarca 
University College of Northern Denmark (Aalborg) 
www.ucn.dk  

2 Anglès 

mailto:annavh@blanquerna.url.edu
http://www.unipd.it/
http://www.unical.it/
http://www.estesl.pt/
http://www.henallux.be/
http://www.esenfc.pt/
http://www.unihsr.it/
http://www.karelia.fi/
http://www.irfss-rhone-alpes.croix-rouge.fr/
file://///CLZOCO/GrupsGestio/GRUPS_12/BSALUTReInter/Privada/CENTRES/www.supsi.ch
http://www.parnasse-deuxalice.edu/
http://www.estesl.pt/
http://www.ucn.dk/
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Itàlia 

Università Vita-Salute San Raffaele (Milà) 
www.unihsr.it  

2 Italià 

Università degli Studi di Firenze (Florència) 
http://www.unifi.it     

2 Italià 

 
Finlàndia Karelia University of Applied Sciences (Joensuu) 

www.karelia.fi 
2  Anglès 

 
Suïssa University of Applied Sciences and Arts of Southern 

Switzerland (Sense finançament Erasmus) 
www.supsi.ch 

2  Italià 

Nutrició 

Portugal  

Universidade Católica Portuguesa (Porto) 
Escola Superior de Biotecnologia 
www.esb.ucp.pt  

2 Portuguès 
 

Escola Superior de Tecnologia da Saúde (Lisboa) 
www.estesl.pt  

2 Portuguès 
 

Itàlia  
Università degli Studi di Padova (Padova) 
www.unipd.it  

2 Italià 

 
10. Conveni Estudiant-FCSB: 

Els Directors de Grau mantindran una entrevista personal amb els estudiants per tal d’analitzar la seva 
situació acadèmica amb la finalitat d’adequar aquesta a la universitat estrangera. Posteriorment l’estudiant 
signarà el conveni. En aquest, s’explicitaran aquelles assignatures que es cursaran i s’avaluaran a la 
universitat d’acollida, així com aquelles assignatures que s’avaluaran a la FCSB un cop acabat el període de la 
beca Erasmus. 
 
Les assignatures i estades clíniques cursades durant la seva mobilitat seran avaluades a la universitat 
d’acollida. La universitat d’origen (URL) acceptarà les notes d’aquesta avaluació. 
 
11. Ajut complementari MOBINT atorgat per l’AGAUR 

Aquells candidats que hagin estat seleccionats per a les diferents mobilitats podran concursar per optar a un 
complement de fins a 1.200€ (uns 200€ per mes fins a un màxim de 6 mesos). L’Ajut a la mobilitat 
internacional de l'estudiant amb reconeixement acadèmic de les universitats l’atorga l’AGAUR (Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca). Aquest ajut directe als estudiants es convoca per recolzar els 
intercanvis Erasmus.  
 
Es pot consultar la secció d’Ajuts a la pàgina web de l’AGAUR (www.gencat.net/agaur).  La publicació dels 
ajuts complementaris al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es preveu al juny. Enguany la resolució 
de les beques Erasmus s’ajustarà als terminis fixats per l’AGAUR perquè els candidats Erasmus seleccionats 
puguin optar al complement en qüestió. 
 
Aquest ajut complementari del MOBINT es pot sol·licitar fins al juny/juliol del 2018 (data per confirmar)  
 
12. Altres ajuts 

Cerca a http://www.european-funding-guide.eu/es  

http://www.unihsr.it/
http://www.unifi.it/
http://www.karelia.fi/
file://///CLZOCO/GrupsGestio/GRUPS_12/BSALUTReInter/Privada/CENTRES/www.supsi.ch
http://www.esb.ucp.pt/
http://www.estesl.pt/
http://www.unipd.it/
http://www.gencat.net/agaur
http://www.european-funding-guide.eu/es

