CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL
PROGRAMA ERASMUS+ PRÀCTIQUES PER A ESTUDIANTS I RECENT
GRADUATS 2021-2022
1. OBJECTE
La present convocatòria del programa de mobilitat internacional Erasmus+ Pràctiques,
s’adreça als estudiants de la Universitat Ramon Llull interessats en realitzar una estada de
mobilitat Erasmus+ Pràctiques durant el curs acadèmic 2021-2022.
2. NORMATIVA / CONDICIONS GENERALS
-

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions d’aquesta convocatòria
en la seva totalitat.

-

Dins el programa Erasmus+ Pràctiques, les estades s’han de realitzar en un dels països
participants en el programa Erasmus+:
o els 28 Estats membres de la Unió Europea (en el cas del Regne Unit, degut al Brexit,
s’aplicaran les indicacions rebudes en cada moment per part del SEPIE).
o la República de Macedònia del Nord, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Sèrbia i Turquia.

-

La durada de la mobilitat ha de ser d’un mínim de dos (2) mesos i d’un màxim de dotze (12)
mesos. En el cas que no es compleixi aquest mínim, es reclamarà a l’estudiant la totalitat de
l’ajut econòmic percebut per aquesta mobilitat.

-

L’estada s’haurà de realitzar entre l’1 de juny del 2021 i el 30 de setembre de 2022. Per
aquest motiu, les estades no podran començar més enllà del 30 de juny de 2022.

3. REQUISITS GENERALS
- Tenir nacionalitat espanyola disposant d’un DNI o, en el cas dels estudiants estrangers,
disposar d’un un NIE (Número de Identificación de Extranjero) vigent per poder participar en
el programa.
- Estar matriculat en un dels centres de la Universitat Ramon Llull en qualsevol dels
ensenyaments oficials de grau, màster o doctorat
-

En la modalitat de recent graduats, els estudiants hauran de fer la sol·licitud durant el darrer
curs dels seus estudis i completar l’estada de pràctiques en el termini d’un any des del
moment de l’obtenció de la seva titulació.
- L’organització d’acollida pot ser qualsevol organització pública o privada activa en el mercat
de treball o en els àmbits de l’educació, la formació o la joventut.
- Haver estat seleccionat, per part del centre/facultat URL de l’estudiant/graduat, per realitzar
una estada de pràctiques dins del programa Erasmus+.
- No haver superat, incloent el temps d’estada de la mobilitat que se sol·licita en aquesta
convocatòria, els 12 mesos de mobilitat total per al mateix nivell d’estudis (grau o màster),
excepte en els casos del Grau en Farmàcia i Arquitectura, que podrà ser de 24 mesos. En
aquest còmput s’ha de comptabilitzar qualsevol estada de mobilitat dels programes
Erasmus+ tant de la modalitat d’estudis com de pràctiques.

- Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.
4. REQUISITS ESPECÍFICS



Estar matriculat a la FCSB i haver superat el primer curs
Per la mobilitat de pràctiques també seran elegibles els estudiants i recent graduats
que hagin sol·licitat la mobilitat en el seu últim any d'estudis i realitzin l’estada durant
l'any següent a la finalització de la seva titulació

5. FINANÇAMENT
El SEPIE és l’Agència Nacional que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió
Europea, els quals són destinats a becar les estades dels estudiants participants en el
Programa Erasmus+ Pràctiques.
L’objectiu d’aquest ajut és col·laborar en la cobertura de les despeses de desplaçament,
manutenció i allotjament del/de la beneficiari/ària durant la seva estada en una institució
estrangera. L’ajut no pretén cobrir la totalitat de les despeses ocasionades per la mobilitat,
sinó contribuir al seu finançament.
Per a les estades de pràctiques es finançarà un màxim de 3 mesos (90 dies),
independentment de la durada total de la estada de mobilitat.
Els imports d’aquests ajuts es fixen segons el nivell de vida del país de destí. Com a referència,
per al curs 2019-2020, els grups i imports han estat els següents:
Grup 1

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein,
Luxemburg, Noruega, Regne Unit i Suècia.

400€ / mes

Grup 2

Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta,
Països Baixos, Portugal i Xipre.

350€ / mes

Grup 3

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia,
Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia del Nord, Polònia,
República Txeca, Romania, Sèrbia i Turquia.

300€ / mes

Els grups i imports per al curs 2021-2022 seran determinats pel SEPIE a partir del mes de
juny de 2021.
La beca Erasmus+ és compatible amb altres beques i ajuts públics o privats.
Pagament de l’ajut
El pagament de l’ajut als estudiants beneficiaris s’efectuarà en dos terminis:
a) El primer pagament (70% de l’import total de la beca) es farà efectiu quan el beneficiari
hagi realitzat tots els tràmits especificats al punt 7 d’aquesta convocatòria, a l’apartat
“abans d’iniciar la mobilitat”.
b) El segon pagament (30% de l’import total de la beca) es farà efectiu un cop finalitzada
la mobilitat i després d’haver realitzat tots els tràmits especificats al punt 7 d’aquesta
convocatòria, a l’apartat “després de la mobilitat”.

En el cas que la durada final de l’estada acreditada en el certificat corresponent sigui inferior
a la indicada en el conveni de subvenció, es descomptarà del segon pagament de l’ajut la part
proporcional al temps no realitzat.
6. COMPLEMENTS DELS AJUTS
-

Els estudiants en situació de desavantatge econòmic, beneficiaris en el curs anterior a la
realització de la mobilitat, d’una beca general del Ministeri i/o beques del Govern del País
Basc, i els estudiants que tinguin la condició de refugiats, o amb dret a protecció subsidiària,
o que hagin presentat la sol·licitud de protecció internacional a Espanya, podran gaudir d’un
ajut complementari a l’ajut Erasmus+ amb 100€ mensuals més.
El pagament d’aquest ajut es farà juntament amb el de l’ajut Erasmus+.

-

Els estudiants amb discapacitat legalment reconeguda, podran sol·licitar els ajuts
complementaris que el SEPIE posa a disposició d’aquest col·lectiu, en funció del grau de la
discapacitat reconeguda.

7. DEURES DELS BENEFICIARIS
Els estudiants seleccionats amb una plaça Erasmus+ estan obligats a:
Abans d’iniciar la mobilitat:
1) Tenir signat el conveni de subvenció Erasmus+.
2) Tenir signat el Learning Agreement for Traineeships.
3) Disposar d’una assegurança que garanteixi, com a mínim:
-

Cobertura d’assegurança mèdica.
Cobertura d’assegurança d’accidents.
Cobertura d’assegurança de responsabilitat civil.

El beneficiari, abans d’iniciar l’estada, haurà de lliurar al Vicerectorat de Relacions
Internacionals i Estudiants, el justificant de pagament de l’assegurança Oncampus (en el
cas de contractar-la) o una declaració d’assegurança, segons model facilitat pel
Vicerectorat, en el cas de tenir ja una assegurança contractada que inclogui les mateixes
cobertures.
4) Realitzar la primera prova de nivell de llengua online.
A aquesta prova s’accedeix a través de la plataforma Online Linguistic Support (OLS)
dissenyada per als participants del Programa Erasmus+. Els beneficiaris rebran, abans
de començar l’estada, un correu electrònic amb l’accés a aquesta plataforma, per tal de
poder realitzar la primera prova.
En el cas que el resultat d’aquesta primera prova de nivell de llengua sigui inferior a un
C2, abans o durant l’estada, caldrà seguir un curs de llengua online i al finalitzar la
mobilitat, s’haurà de realitzar una segona prova de nivell.
Si el resultat de la primera prova de nivell és un C2 no caldrà fer el curs ni la segona prova
de nivell de llengua.

5) Fer-se càrrec de les despeses derivades de l’estada: desplaçament, allotjament i
manutenció, entre d’altres.
Durant la mobilitat:
1) Respectar la normativa de la institució de destí, així com la legislació general del país
d’estada.
2) Complir amb les activitats detallades en el Learning Agreement for Traineeships durant
el període de la mobilitat.
3) En el cas de que es produeixin canvis al Learning Agreement for Traineeships signat
abans de la mobilitat, caldrà emplenar la part “During the Mobility” en el termini d’un mes
des de l’arribada a la institució de destí i s’hauran d’aprovar aquests canvis per les tres
parts signants.
4) Realitzar, si s’escau, el curs de llengua online.
Després de la mobilitat:
1) Fer arribar al Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants el certificat d’estada
original – segons model facilitat per la URL – emplenat per la institució de destí on hi
constin les dates exactes d’inici i final de l’estada.
2) Realitzar, si s’escau, la segona prova de nivell de llengua (OLS).
3) Emplenar el qüestionari final de la Unió Europea que, un cop finalitzada l’estada, s’enviarà
automàticament a l’estudiant per correu electrònic, des de l’adreça de correu replies-willbe-discarded@ec.europa.eu.
L’estudiant beneficiari estarà obligat a retornar l’import íntegre o proporcional de l’ajut
concedit en cas de:
-

renúncia total o parcial.
reducció del període de l’estada sense existir causa de força major.
haver rebut indegudament, per un error de càlcul, un import superior a l’acordat.
en acabar el curs acadèmic, no haver complit amb totes les obligacions dels beneficiaris
detallades en el punt 7 d’aquesta convocatòria.

8. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
Els estudiants de cada grau seran convocats a una sessió informativa i seran informats de la
Convocatòria Erasmus.
Els estudiants interessats presentaran les seves sol·licituds de participació en el termini
establert durant la sessió informativa. El full de sol·licitud es farà disponible electrònicament.
Seguidament, els coordinadors/es de relacions internacionals de cada grau entrevistaran als
estudiants seleccionats
Finalment, els estudiants rebran la Carta de la Resolució de la Convocatòria Erasmus
9. CRITERIS DE SELECCIÓ





Acreditació del coneixement de la llengua del país d’acollida
Motivacions per a voler fer un intercanvi internacional
Expedient acadèmic
Recomanacions de professors/es i/o tutors/es

10. RESOLUCIÓ
Es valoraran els criteris de selecció descrits en el punt anterior mitjançant un procés just,
transparent, coherent i documentat
11. PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016 (RGPD) s’informa a l’estudiant sobre la protecció de les seves dades d’acord amb el
següent:
Responsable Universitat Ramon Llull Fundació
Finalitat
Tramitar les beques a favor dels alumnes de la URL
Legitimació

Compliment d’obligació legal i compliment de missió d’interès públic, en base
al consentiment de la persona interessada.

Destinataris

Les dades es podran comunicar a Administracions Publiques amb
competències en la matèria.

Drets

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al
tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la
Universitat Ramon Llull Fundació.

Informació
addicional

Trobareu més informació sobre la protecció de dades:
https://www.url.edu/proteccio-dades

Barcelona, 16 de febrer de 2021

