
ERASMUS + PRÀCTIQUES  2N SEMESTRE 2019-20 

(Convocatòria oberta per a estudiants de 

GRAU i de MÀSTER fins el 6 de novembre 2019)
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Adreça:
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ERASMUS PRÀCTIQUES CURS 19-20 (2n semestre)
CONVOCATÒRIA OBERTA fins el 6 de novembre  

(3er termini Erasmus Pràctiques 19-20) 
Estades 2n semestre 19-20 (a partir del gener 2020)
Per a estudiants de 4rt curs de Grau 
que vulguin fer els Pràcticums i la part experimental del TFG o pràctiques 
extracurriculars
Per estudiants de Màster 
que vulguin fer la part experimental del TFM o pràctiques extracurriculars

Convocatòria

http://www.ub.edu/uri/Documents/Convo_Erasmus_pract_19_20.pdf


Es fa un acord
d’aprenentatge (Learning
Agreement for trainees)
entre l’estudiant, el 
centre de destí i l’ORI de 
Biologia.

Cal trobar un grup que 
us accepti abans de 

fer la sol·licitud

Es poden fer estades en  
Centres de Recerca,  

Universitats i Empreses de  
tota la Unió Europea,  

Islàndia, Liechtenstein,  
Noruega, Turquia i

Macedònia

No cal que hi hagi un conveni 
Erasmus signat amb la 
Facultat de Biologia UB  

ERASMUS  PRÀCTIQUES   
(Erasmus Placement)



• Estar matriculat a la Universitat de Barcelona en qualsevol dels ensenyaments
homologats de grau o màster universitari, durant el curs acadèmic 2019-2020.

• Els estudiants de grau hauran de tenir superats, com a mínim 60 crèdits de la
titulació relacionada amb l’intercanvi en el moment de fer la sol·licitud.

• Acreditar un nivell de capacitació lingüística suficient per al seguiment de les
activitats que es duran a terme a la institució/empresa de destinació.

• En cas d’haver estat beneficiari d’una mobilitat Erasmus amb anterioritat, el còmput
total de la durada de la mobilitat no pot ser superior a 12 mesos per cada cicle
d’estudis (grau, màster).

• Els estudiants de màster universitari hauran de tenir matriculats, com a mínim 30
crèdits (o el primer semestre complet) de la titulació relacionada amb l’intercanvi en
el moment de fer la sol·licitud i hauran d’acreditar la seva superació a l’inici de
l’estada.

• Les estades han de ser d’un mínim de 60 dies ( i es rep finançament per un màxim
de 3 mesos)

Requisits Generals Erasmus Pràctiques 19-20



Finançament Erasmus+

GRUP PAÏSOS ERASMUS+  PRÀCTIQUES
(màxim 3 mesos)

Grup 1:
Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, 
Irlanda,  Liechtenstein, 
Luxemburg, Noruega,  Regne 
Unit, Suècia

400€/mes#

Grup 2:
Alemanya, Àustria, Bèlgica, 
França,  Grècia, Itàlia, Malta, 
Països  Baixos,Portugal, Xipre

350€/mes #

Grup 3 :
Bulgària, Croàcia, Eslovènia, 
Eslovàquia,  Estònia, Hongria, 
Letònia, Lituània,  Polònia, 
República Txeca, Romania,  
Turquia, antiga República 
Iugoslava de  Macedònia

300€/mes #

# Els estudiants amb beca de “Carácter General del  Ministerio de Educación,  Cultura y Deporte” al  

2018/2019 tenen un  fiançament afegit de 100 €  a tots els grups de països. 



, 

Només per a estudiants dels Màsters en Biomedicina,

Immunologia Avançada i Neurociències

Beca Complementària : Beca EUROLIFE

Es convoca un ajut de 500 euros pels estudiants de Màster que vagin a fer la recerca del

seu TFM a alguna de les Universitats de la Xarxa Eurolife (curs 19-20)

No heu de fer una sol·licitud específica, es demana automàticament en fer la sol·licitud

Erasmus Pràctiques si és que sol·liciteu fer una estada en una de les “Universitats Eurolife”

http://eurolifeuniversities.org/

http://eurolifeuniversities.org/


Sol·licitud Erasmus Pràctiques

.

1.El procés de sol·licitud s’ha de realitzar a través de l’aplicatiu SOP:
Formulari de sol·licitud
Caldrà omplir dins d’aquest aplicatiu un formulari de sol·licitud.
(ajuda a l’aplicatiu : http://www.ub.edu/uri/Documents/AJUDA_SOP_19_20_solicituds.pdf )

2. Un cop omplert el formulari (amb la carta de motivació a exposició dels motius pels

quals es vol fer una estada), caldrà imprimir-lo, signar-lo i presentar-lo fins
el 6 de novembre 2019 a una oficina de Registre General de la UB
(Facultat de Geologia) juntament amb la documentació següent:
• Acreditació del nivell de coneixement de l’idioma (tenir un títol dels llistat :llistat CIC o

llistat ACLES ) o ser/haver estat alumne d’una escola oficial d’idiomes )

• Document Internship Confirmation, degudament omplert i signat per la institució on
es sol·liciti dur a terme la mobilitat de pràctiques

• Currículum Vitae

• Fotografia carnet

• Expedient acadèmic on consti la nota mitja ponderada

• Còpia del resguard de la matrícula del curs 2019-2020.

https://sso.ub.edu/UB/AUTEN?url=aHR0cHM6Ly9hdXRlbi51Yi5lZHUvdG8ucGwvbW9iaWxpdHlfbGl2ZT9tYWlu
http://www.ub.edu/uri/Documents/AJUDA_SOP_19_20_solicituds.pdf
http://agaur.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Universitats/AGAUR/Historic/Document/MOBINT/2017/Taula-didiomes-CIC.pdf
http://agaur.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Universitats/AGAUR/Historic/Document/MOBINT/2017/Taula-didiomes-ACLES.pdf
http://www.ub.edu/uri/Documents/Internship_Confirmation.doc


Signatura i segell !!!!

Per demanar l’Erasmus Pràctiques
heu de presentar l’INTERNSHIP
CONFIRMATION  
Signat i segellat pel grup a la 
Institució d’acollida

http://www.ub.edu/uri/Documents/
Internship_Confirmation.doc

Headed notepaper of  

organization

Logo Institució de destí 

Atenció dates !!! 
Han de ser les mateixes que 
apareguin a la sol·licitud

Si no tenen segell heu 
d’adjuntar l’email on 
diguin que no tenen 
segell

http://www.ub.edu/uri/Documents/Internship_Confirmation.doc


1. Què t’agradaria fer?

2. En quin país-ciutat?

Recerca?

Pràctiques de perfil tècnic?

Cost de la vida

Mida

Idioma

...

3. Sobre quin tema?

BUSCAR GRUP, algunes preguntes



https://ki.se/en/startpage

https://www.univ-paris-diderot.fr/

https://eng.inn.no/research/research-areas/environment-and-life-sciences

https://www.molgen.mpg.de/2168/en

Mirar Research a les webs d’Universitats, buscar instituts de recerca, buscar pel PubMed. 

Llistat d’Universitats amb les que tenim conveni (veure graus)
Llistat Projectes per estudiants de grau o màster

Vull anar a fer recerca en una Universitat o centre de recerca

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Projecte Tècnic a l`àrea del medi natural

Projecte en una companyia /empresa

drug development companies in Ireland

BUSCAR GRUP, algunes preguntes

https://ki.se/en/startpage
https://eng.inn.no/research/research-areas/environment-and-life-sciences
https://www.molgen.mpg.de/2168/en
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
https://www.siliconrepublic.com/careers/biotech-pharma-companies-ireland


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Buscar grups al PubMed per cerca avançada 
omplint el camp d’afiliació

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


Mirar Research a les webs Universitats, buscar instituts de recerca, buscar pel 

PubMed

Fixeu-vos en la composició del Grup de Recerca (hi ha estudiants de grau o màster, 

predocs ?, és internacional?)

Enviar e-mails amb:

-Carta de presentació/ cover letter (És important que quedi clar que heu de fer, 

extracurriculars, recerca d’un TFG o TFM)

-Transcript of records (expedient acadèmic en anglès, gratuït, us el fan a Secretaria)) 

-CV

-Cartes de Recomanació

Resposta del grup

- És possible que us demanin fer una entrevista via Skype

Com buscar Grup de Recerca 



Model carta presentació

Dear Dr /Professor xxxx

My name is xxxxx , I am currently on my third year of Bachelor of xxxx (4 years) at the University of
Barcelona. Next academic year, I am asked to conduct the research project of my Final Degree
Project. I am writing you to express my interest in taking a position as an undergraduate student in
your group during the second semester of next academic year, that is, from the beginning of Feb
2020 to the end June 2020.

I have found some information about your research in xxxxxxxxxx and I really would like to do an
internship in your group. That would be a great opportunity for me, as it is precisely this field the one
I like the most.

All my experience comes from my practical courses in my Faculty and in an internships in the
research group in (nom de l’institució si has fet pràctiques a fora.) I strongly believe that carrying out
an internship in your group would be a great experience for me not only at an academic level but also
at a personal level.

I have attached in this mail my CV, my transcript of records (up to this day), (and a recommendation
letter from the research group where I conducted an internship xxxxxx) However, if you need more
information do not hesitate to contact me.

Looking forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,

Com buscar grup on fer els Pràcticums i TFG



Model carta presentació

Dear Dr /Professor xxxx

My name is xxxx and I am a student of the Master in xxxxxxx at the University of

Barcelona. Next semester (from February to June 2020 ) I am asked to conduct the

research of my Master Thesis

I have found some information about your research in xxxxxxxxxx and I really would

like to do my practical training in your group. That would be a great opportunity for me,

………(explica l’interès que tens en el tema del grup on vols fer el TFM)……………...

All my experience comes from my practical courses of my Bachelor in the Faculty and

the research of my final Degree project conducted in the Research Group of xxxxxx

(nom del grup i nom de l’institució on has fet el TFG). Doing my Master Thesis

Research in your group would be a great experience for me not only at an academic

level but also at a personal level.

I have attached in this mail my CV, my transcript of records (up to this day), and a

recommendation letter from the research group where I conducted my final degree

project However, if you need more information do not hesitate to contact me.

I really look forward to hearing from you.

Yours sincerely,

Com buscar Grup de Recerca per fer el TFM 



La Université de Montpellier i la Universitat de Barcleona

han començat un programa d’intercanvi d’estudiants de

Màster en estades de recerca per fer TFM

De moment el programa s’obrirà només als Màsters

en Biomedicina, en Immunologia Avançada i en Neurociències

Es publicaran les ofertes de projectes per a fer el TFM a la Université de

Montpellier a partir del 7 d’octubre a la pàgina web de l’ORI

http://www.ub.edu/ori-bio/informaciogeneral/erasmusamasters

Els estudiants interessats contactaran amb els grups de recerca amb un email de

presentació / motivació, Transcript of records (expedient acadèmic en anglès), CV i

Cartes de Recomanació (si en teniu)

Un cop es té l’acceptació del grup, el grup omple l’”internship confirmation” i

l’estudiant sol·licita l’Erasmus Pràctiques

A banda del finançament Erasmus, l’estudiant rebrà un ajut addicional d’uns 500

euros/mes pagat pel grup de recerca que acull l’estudiant

http://www.ub.edu/ori-bio/informaciogeneral/erasmusamasters


1. L’expedient acadèmic.

2. El nivell de coneixement d’idiomes suficient per al seguiment de les 

activitats a institució/empresa de destinació.

Altres mèrits

1. L’exposició de motius de la sol·licitud d’una plaça de mobilitat (escrits a 

la sol·licitud).

2. Currículum Vitae.

3. Es prioritzaran, en cas d'empat, aquelles mobilitats que siguin de 

primera vegada. 

Criteris de Selecció



Tramitació Erasmus Pràctiques 3er termini 2019-20

1. L’imprès normalitzat de sol·licitud, juntament amb la documentació que s’ha
de presentar al Registre de la UB (Facultat de Geologia) 

del 9 de setembre al 6 de novembre 2019 

2. La resolució de concessió es publicarà a la pàgina web de l'OMPI el 3 de 
desembre 019.

3. El termini per acceptar la plaça de mobilitat adjudicada será del 4 al 10 de  
desembre de 2019. 

En cas de no acceptar dins el període establert, es 

considerarà que la plaça de mobilitat ha estat rebutjada i per 

tant la sol·licitud quedarà cancel·lada



REUNIÓ INFORMATIVA  A PRINCIPIS DE DESEMBRE 2019  
amb els estudiants que hàgiu acceptat la plaça

on parlarem de les obligacions dels beneficiaris d’un Erasmus 
Pràctiques i els passos que haureu de fer abans de marxar i 
durant l’estada

1. Hauran de tramitar el “Learning Agreement for Trainership”, 

2. Hauran de signar el conveni de subvenció (encara que sigui amb beca 0).

3. Hauran de fer els tests de l’Online Linguistic Support abans d’iniciar l’estada i 
dos setmanes abans de finalitzar-la.   

4. Hauran d’entregar el certificat d’arribada i el certificat d’estada, així com omplir
l’informe final en el Mobility Tool habilitat a aquest efecte per la Comissió
Europea. 

5. Hauran de respectar les regles i normes reguladores del programa Erasmus+, 
de la UB i de la de la institució de destinació.

6. Hauran de disposar d’una assegurança mèdica per tota la durada de l’estada


