MOBILITAT INTERNACIONAL AL MÀSTER DE
BIOMEDICINA 2021-22
(ERASMUS+ PRÀCTIQUES, BECA EUROLIFE)

ORI BIOLOGIA
(OFICINA DE RELACIONS INTERNACIONALS FACULTAT DE BIOLOGIA)

PERSONAL
Laura Gabarrón
(PAS)
Cristina Madrid
Coordinadora Projectes
Mobilitat Internacional
Marta Camps
Cap de l’ORI de Biologia
Vicedegana de Mobilitat i
Relacions Internacionals

CONTACTE
Correu electrònic: ori-bio@ub.edu

Adreça:

Telèfon: 93 403 48 27 (telèfon no
opertatiu fins a nou avís)

Edifici Aulari, Facultat de Biologia
Diagonal 643, 08028 Barcelona

Web: http://www.ub.edu/ori-bio/

HORARI:

Fins a nou avís, tota l‘atenció es fa on-line

Les ORIS a la UB som delegacions de l’OMPI a les Facultats
(OMPI= OFICINA DE MOBILITAT I PROGRAMES INTERNACIONALS)
http://www.ub.edu/uri/welcome.htm

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

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

Text convocatòries Erasmus Pràctiques 19-20
Tràmits a realitzar per fer la sol·licitud i la mobilitat Erasmus Pràctiques
Documents : Internship Confirmation (Erasmus Pràctiques)

https://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=18588&section=2

ERASMUS PRÀCTIQUES
(Erasmus Placement)
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
Es fa un acord
d’aprenentatge (Training
Agreement) 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

CONVOCATÒRIA ERASMUS PRÀCTIQUES
5 de setembre fins al 6 de novembre de 2021
Erasmus Pràctiques curs 2021-22:
3er termini: Per estades de 2n semestre 2021-2022
Estar matriculat a la Universitat de Barcelona en qualsevol dels ensenyaments
homologats de grau o màster universitari, durant el curs acadèmic 2021-22.
Els estudiants de grau hauran de tenir superats, com a mínim 30 crèdits de la titulació
relacionada amb l’intercanvi abans de fer la mobilitat.
Acreditar un nivell de capacitació lingüística suficient per al seguiment de les activitats
que es duran a terme a la institució/empresa de destinació.
Les estades han de ser d’un mínim de 60 dies ( i es rep finançament per un màxim de
3 mesos)

Finançament Erasmus+
GRUP PAÏSOS

Grup 1:
Dinamarca, Finlàndia, Islàndia,
Irlanda, Liechtenstein,
Luxemburg, Noruega, Regne
Unit, Suècia
Grup 2:
Alemanya, Àustria, Bèlgica,
França, Grècia, Itàlia, Malta,
Països Baixos,Portugal, Xipre
Grup 3 :
Bulgària, Croàcia, Eslovènia,
Eslovàquia, Estònia, Hongria,
Letònia, Lituània, Polònia,
República Txeca, Romania,
Turquia, antiga República
Iugoslava de Macedònia

ERASMUS+ PRÀCTIQUES
(màxim 3 mesos)

400€/mes #

350€/mes

#

300€/mes

#

Els estudiants amb beca de “Carácter General del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte” al
2020/2021 tenen un fiançament afegit de 100 € a tots els grups de països.
#

Sol·licitud Erasmus Pràctiques
1.El procés de sol·licitud s’ha de realitzar a través de l’aplicatiu SOP:
http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/erasmus.htm
Caldrà omplir dins d’aquest aplicatiu un Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)
Hi ha un document d’Ajuda aplicatiu (entre 5 de setembre i 6 de novembre 2021)
2. Un cop omplert el formulari i pujats una sèrie de documents, caldrà imprimir la sol·licitud,
signar-la i presentar-la juntament amb la documentació requerida al registre general de la UB fins
al 6 de setembre .2021

L’entrega de la sol·licitud i documentació es pot fer presencialment a les oficines del registre (cal cita
prèvia) (http://www.ub.edu/registre/ca/horari.html) o de manera telemàtica per instància genèrica
(https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html
Documentació:
•

Acreditació del nivell de coneixement de l’idioma d’acord amb el procediment estipulat a:
http://www.eim.ub.edu/acreditacions/mobilitat.php

•

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

•

Currículum Vitae

•

Fotografia mida DNI/passaport

•

Expedient acadèmic on consti la nota mitja ponderada (notes del Grau)

•

Còpia del resguard de la matrícula del curs 2021-22

Logo Institució de destí

Headed notepaper of
organization

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

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

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

BUSCAR GRUP, algunes preguntes
1. Què t’agradaria fer?

2. En quin país-ciutat?

3. Sobre quin tema?

Recerca?
Pràctiques de perfil tècnic?

Cost de la vida
Mida
Idioma
...

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

Com buscar Grup de Recerca
Mirar Research a les webs Universitats, buscar instituts de recerca, buscar pel
PubMed
Fixeu-vos en la composició del Grup de Recerca (hi ha predocs ?, és internacional?)

Enviar e-mails amb:
-Carta de presentació (És important que quedi clar que heu de fer un 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 o en alguns cassos us
paguin el viatge fins al laboratori per fer l’entrevista

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

Buscar grups al PubMed per cerca avançada
omplint el camp d’afiliació

Com buscar Grup de Recerca per fer el TFM
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 2022) 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
However, if you need more information do not hesitate to contact me.
I really look forward to hearing from you.

Yours sincerely,

Beca Complementària : Beca EUROLIFE
Es convoca un ajut de 500 euros pels estudiants de Màster que vagin a fer la recerca del seu
projecte a alguna de les Universitats de la Xarxa Eurolife (curs 2021-22)
No heu de fer una sol·licitud específica, es demana automàticament en fer la sol·licitud Erasmus
Estudis o Erasmus Pràctiques si és que sol·liciteu fer una estada en una de les “Universitats
Eurolife”

http://eurolifeuniversities.org/

,

