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Realitzar una estada en una altra entitat 

(universitat, centre de recerca, centre de 

formació, empresa etc.) d'un altre país (si és 

internacional) amb finalitats d'estudi o de 

pràctiques durant un període de temps 

habitualment comprès entre 3 i 9 mesos.

MOBILITAT



NO és anar únicament a “passar-ho bé i divertir-me”.

NO és una estada amb TOTES LES DESPESES 

PAGADES.

NO sempre és UN SEMESTRE/CURS totalment 

EQUIVALENT acadèmicament al de la meua universitat 

d'origen

EL QUE “NO ÉS MOBILITAT”



• GRAU

• Erasmus+ estudis Grau

• Amèrica del Nord 

• Asia I OceanIa

• Amèrica Llatina

• UJI-SICUE

• MÀSTER

• Erasmus+

• DOCTORAT 

PROGRAMES DE MOBILITAT i BEQUES GESTIONATS PER L’ORI

Se sol.liciten el curs 

acadèmic anterior.

Se sol.liciten i executen en 

el mateix curs acadèmic.



GESTIÓ DE LA MOBILITAT

• Es regulen mitjançant convocatòries públiques.

• TOTS els programes dotats d’ajuda econòmica.

• És important revisar la convocatòria completa: terminis, 

requisits, barem, documentació, etc.

• És important adquirir i acreditar el nivell d'idioma:

http://ujiapps.uji.es/serveis/slt/base/adf/serveis/acreditacio/

• És important comprovar el compliment dels requisits 

acadèmics.

• És important PLANIFICAR-HO AMB TEMPS.
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• El programa Erasmus va nàixer en 1987 com una beca de 

mobilitat per als estudiants universitaris, amb l'objectiu que 

pogueren cursar un any (o semestre) dels seus estudis en un 

altre país europeu. 

• Va començar aquell any amb 11 països involucrats. Van 

participar 250 estudiants espanyols. 

• Avui, 29 anys després i amb un Premi Príncep d'Astúries de 

Cooperació Internacional concedit en 2004, participen 33 països 

i 40.000 estudiants espanyols.

• Des de 1987 han participat més de 3 milions d'estudiants 

europeus.

ERASMUS-ESTUDIS



• Des del curs 2001/02 Espanya és el primer país 

receptor d'estudiants Erasmus. 

• En el curs 2008/09, per primera vegada, Espanya va 

ser el país que més estudiants va enviar a estudiar a 

Europa.

• La UJI participa des del curs 1993/94.

• Des de llavors més de 5000 estudiants de l’UJI han 

sigut Erasmus en altres països i més de 2.700 

estudiants d'altres països han vingut a l’UJI.

ERASMUS-ESTUDIS



• El Parlament Europeu va aprovar el programa Erasmus per al període 

2014-2020, en vigor des de l'1 de gener de 2014. 

• El nou programa Erasmus engloba totes les iniciatives d'educació, 

formació, joventut i esport.

• En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formació 

professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

• Aquest nou programa se centra en l'aprenentatge formal i informal més 

enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació 

d'internacionalització obrint-se a tercers països amb l'objectiu de 

millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a 

l'empleabilidad d'estudiants, professorat i treballadors i treballadores.

ERASMUS+



• Les ajudes són normalment de 5 mesos (semestral).

• Entre 200 i 300€/mes, depenent del país de destinació.

• Es permet que un estudiant gaudisca en total d'una ajuda de 12 

mesos per cicle universitari.

• Per al curs 2016/2017 la UJI ha signat 422 convenis amb 

universitats de 26 països europeus. Novetats: Universitats 

d'Eslovènia, Estònia, Islàndia, i Noruega.

• Per al curs 2016/17 s'han oferit més de 900 places.

ERASMUS+ ESTUDIS 



• Alguns requisits:

• 54 crèdits de primer curs aprovats.

• Que queden suficients crèdits en el moment de fer 

l'estada (18 crèdits mínim)

• Tenir coneixements suficients de la llengua exigida en 

cada plaça:  mínim B1 per a Anglés, Francès i Alemany, 

A2 per a Italià i A1 per a Portuguès.

• Nivell de llengua acreditat.

CONVOCATÒRIA ERASMUS + Estudis Grau 



• Alguns criteris de valoració:

• Nota mitjana d'expedient.

• Nivell d'idioma.

• Nombre de crèdits totals superats.

• Tenir el 1er curs complet

• No haver realitzat mai una mobilitat.

• Criteris propis de cada grau.

• Convocatòria curs 2016/17 s’ha oferit:

• 283 places per a la FCHS, 306 places per a l'ESTCE, 271 places 

per a la FCJE i 64 places per a la FCS.

• Terminis sol·licitud per a 2017-2018: desembre-gener

ERASMUS+ Estudis Grau 



• Ajudes de mobilitat d'1 semestre per a Estats Units.

• L’UJI participa des de fa 17 anys en mobilitats amb Estats 

Units 

• Per al curs 2016/17 s’han oferit 15 ajudes de 3000€.

• 11 Universitats sòcies

• 38 places

• Finançament: Universitat Jaume I i BP Oil

AMÈRICA DEL NORD



• Alguns requisits:

• Tenir almenys 54 crèdits de primer curs superats.

• Que en el moment de fer l'estada queden crèdits 

suficients i cursar entre 18 i 36 en la Universitat de 

destinació.

• Nota mitjana mínima: 6 graus ESTCE i 6,5 per a la 

resta.

• Nivell mínim B2.1 d'anglès.

AMÈRICA DEL NORD



 Alguns criteris de valoració:

 Nota mitjana d'expedient.

 Nombre de crèdits totals superats.

 Tenir el 100% dels crèdits de primer curs superats.

 Que siga la primera mobilitat.

 Escrit de motivació.

 Haver participat en el Programa d'Ambaixadors de la UJI.

 Termini sol·licitud: novembre-desembre

AMÈRICA DEL NORD



• Universitats en Estats Units:

 Alfred University, NY.

 Murray State University, KY.

 The University of Oklahoma, OK.

 Shawnee State University, OH.

 Madonna University, MI.

 Coe College, IA.

 St. Edward’s University, TX.

 Southern Connecticut State University, CT.

 Marshall University, WV.

 The University of Texas at Dallas, TX.

 Western Illinois University, IL.

AMÈRICA DEL NORD



• Ajudes de mobilitat d'1 semestre per a Àsia (Rússia, Malàisia, 

Indonèsia, Japó, Taiwan, Corea, Xina) i Oceania.

• L’UJI participa des de fa 6 anys amb Àsia.

• 2015-2016: primers estudiants procedents de Corea, Xina i Japó 

i 2016-2017 primers estudiants de Taiwan.

• Per al curs 2016/17 s’han oferit 20 ajudes. 2800€ per a Àsia i 

3100€ per a Oceania.

• 11 Universitats sòcies (4 més que l'any passat). Novetat: Xina.

• 54 places

• Finançament: Universitat Jaume I i Banc Santander.

ÀSIA I OCEANIA



• Rússia: Tomsk Polytechnic University, Tomsk.

• Malàisia: University of Malaya, Kuala Lumpur.

• Indonèsia: University of Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

• Japó: Mie University, Tsu; Kanagawa University, Yokohama, y Chiba 

University, Chiba.

• Taiwan: National taipei University of Technology, Taipei y National 

Chung Hsing University, Taichung.

• Corea: Sejong University, Seúl y Sookmyung Women’s University, 

Seúl.

• Xina: Jinan University, Guangzhou.

• Austràlia: La Trobe University

ÀSIA I OCEANIA



• Alguns requisits:

• Tenir almenys 54 crèdits de primer curs superats.

• Que en el moment de fer l'estada queden crèdits 

suficients i cursar entre 18 i 36 en la Universitat de 

destinació.

• Nota mitjana mínima: 6 graus ESTCE i 6,5 per a la resta.

• Nivell mínim B1.2 d'anglès per a les universitats Àsia i 

C1 per a la d'Austràlia.

ÀSIA I OCEANIA



 Alguns criteris de valoració:

 Nota mitjana d'expedient.

 Nombre de crèdits totals superats.

 Tenir el 100% dels crèdits de primer curs superats.

 Que siga la primera mobilitat.

 Escrit de motivació.

 Haver participat en el Programa d'Ambaixadors de la 

UJI.

 Termini sol·licitud per a 2017-2018:  desembre-gener

ÀSIA I OCEANIA



• Ajudes de mobilitat d'1 semestre (normalment segon semestre).

• En l’UJI s'ofereix des del curs 2006/07.

• 2015/16 s'ha oferit 37 places.

• Alguns requisits:

• Haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de la 

sol·licitud.

• Tenir almenys 54 crèdits de primer curs superats.

• Tenir una nota mitjana d'expedient de 6,5 en totes les titulacions, 

excepte en les de l'ESTCE que és de 6. 

• Coneixements bàsics (A1) de portuguès per a Brasil.

AMÈRICA LLATINA



• Alguns criteris de valoració:

• Nota mitjana d'expedient.

• Nombre de crèdits totals superats.

• No haver realitzat o trobar-se realitzant  cap 

mobilitat.

• Tenir el 100% del primer curs superat.

AMÈRICA LLATINA



• Ajuda econòmica:

• El finançament prové de dues fonts: Universitat 

Jaume I i Banc Santander.

• En el curs 2016/17 és de:

•3.000€ per a destinacions amb conveni 

Santander.

•2.500€ per a la resta.

AMÈRICA  LLATINA



• Xile

 Universidad Mayor de Chile.

 Universidad de Santiago de Chile.

 Universidad Diego Portales.

• Argentina

 Universidad Nacional del Litoral.

 Universidad Nacional del Sur.

 Universidad del Museo Social Argentino.

 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires.

 Universidad de la Cuenca de la Plata

 Universidad de Belgrano.

AMÈRICA LLATINA



• Costa Rica

 Universidad de Costa Rica.

• Brasil

 Universidade Federal de Santa Catarina.

 Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

 Universidade de São Paulo.

 Universidade de Brasilia.

 Universidade Positivo.

• Uruguay

 Universidad de la República.

AMÈRICA LLATINA



• Places de mobilitat d'entre 5 i 9 mesos per a 

Espanya.

• En l’UJI s'ofereix des de fa 16 anys.

• Convocatòria per al curs 2016/17:

• 540 places per a tota l’UJI.

• Termini sol·licitud: febrer-març

SICUE



 Alguns requisits:

 Estar matriculat en estudis de grau en la UJI d'almenys 30 

crèdits.

 Haver superat un mínim de 45 crèdits a 30 de setembre de 

l'any anterior.

 Haver superat almenys 45 crèdits de primer curs.

 Que en el moment de realitzar l'estada queden suficients 

crèdits.

 Únic criteri de valoració:

 Nota mitjana d'expedient a 30 sept del curs anterior.

SICUE



• Ajuda econòmica UJI-SICUE:

• Beques de 200€/mes

• Nombre de beques: variable segons disponibilitat 

pressupostària (16 beques en 2015-2016)

• Finançament: Universitat Jaume I

• Termini de sol.licitud:

• Setembre-Octubre del curs acadèmic de la mobilitat

UJI-SICUE



• Requisits:

• Haver obtingut, acceptat dins del termini establert i no renunciat a 

una plaça d'intercanvi SICUE en l’UJI

• Que l'estada SICUE siga d’un curs complet (9 mesos).

• No ser beneficiari de cap altra beca o ajuda d'intercanvi durant el 

curs acadèmic en el qual se sol·licita.

• Alguns criteris de valoració: 

• Expedient acadèmic 

• Nombre de crèdits superats a la fi del període de presentació de 

sol·licituds

• Tenir el 100% dels crèdits de primer curs superats

• Distància de la Universitat de destinació

UJI-SICUE



Necessari conveni bilateral Erasmus

Al voltant de 20 places concertades amb 7 màsters 

universitaris.

Estades entre 3 i 5 mesos de durada, per a realitzar 

assignatures Treball final de Màster segons conveni.

Entre 200 i 300€/mes, depenent del país de 

destinació

Termini de sol.licitud: novembre-desembre per a 

estada en segon semestre. 

ERASMUS+ MÀSTER



Previsió per a 2016-2017:

 Beques Erasmus+ i Amèrica del Nord i Oceania

 Mateixa convocatòria

 Ajudes econòmiques: 

 Erasmus+: entre 200€ i 300€ segons país de destinació

 Amèrica del Nord i Àsia: per determinar

 Termini de sol.licitud: octubre-novembre

DOCTORAT



INFORMACIÓ

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori

964387070/ 73

intercanviat@uji.es

intercanviat@uji.es




