Notícia
Jornada Informativa sobre programes de mobilitat internacional
El passat dimecres 25 d’octubre s’ha celebrat al Campus Bellvitge una jornada informativa sobre
els programes de mobilitat internacional organitzada per la coordinadora de Mobilitat
Internacional del Campus, la Dra. Anna Falcó conjuntament amb els tutors d’internacional el Dr.
Josep Arnabat i Dr. Baldiri Prats, implicant aquest dia als ensenyaments d’Infermeria, Odontologia
i Podologia. També han participat els membres de la SED, la Sra. Conxita García, el Sr. Ignasi Planas
i la Sra. Pilar Pouso, que donen suport administratiu als temes de mobilitat internacional dels
alumnes de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del Campus Bellvitge.
La jornada ha comptat amb la participació dels professionals de l’OMPI, encapçalats per la Sra.
Elodia Guillamon, que han explicat els diferents programes que oferta la UB, les ajudes
econòmiques i les característiques de la tramitació administrativa per fer les sol·licituds. En
sessions paral·leles, les Oficines de Relacions Internacionals (ORI) d’Odontologia i d’Infermeria han
informat més detalladament sobre els països i les institucions amb les quals hi ha actualment
acords de mobilitat i els requisits per sol·licitar una ajuda Erasmus+, a més dels criteris de selecció
que es segueixen per escollir els candidats i les principals recomanacions a nivell acadèmic per a
cada ensenyament.
Com l’any passat, la jornada ha comptat amb una participació molt nombrosa d’estudiants, més de
100, que han seguit amb interès i de primera mà les possibilitats que tenen al seu abast per poder
fer una estada internacional en el futur.
Està previst que el dia 30 d’octubre es celebrarà al Campus Clínic Pi Sunyer la mateixa sessió pels
estudiants de Medicina, de la mà del Coordinador de Mobilitat del Campus, el Dr. Ferran Massanés
i el Vice-degà per afers d’Internacional, el Dr. Antoni Trilla. I pels estudiants d’Infermeria, de la mà
de les tutores de mobilitat per aquest ensenyament, la Dra. Falcó i la Dra. Ester Risco.
Per a més informació es pot consultar a la web d’Internacional i a les ORI corresponents.

