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QUINES OPCIONS TINC?

VULL TENIR UNA EXPERIÈNCIA INTERNACIONAL:

Com estudiant de la URV pots fer:

• Participar en un Programa de Mobilitat:
▪ i fer una estada d’estudis
▪ o una de pràctiques

Depèn del PROGRAMA DE MOBILITAT que escullis!

ProgramaMOU

➢ També pots fer una mobilitat d'àmbit nacional :



MOBILITAT INTERNACIONAL I COVID-19

Què faré SI… no puc marxar?!

• Seguir les instruccions de la URV i de la institució de
destí: t’informaran sobre les opcions que tens

• En cas que l’estada finalment no sigui possible o tu
no la veus viable: renunciar (sense cap penalització)

Què puc fer ARA?

• Participar a la convocatòria de mobilitat
• Seguir els tràmits marcats per la URV i la

institució de destí
• Preparar l’estada de mobilitat amb il·lusió
• Seguir l’evolució de la situación sanitària al

nostre país i al país de destí



MOBILITAT D'ESTUDIS

MOBILITAT DE PRÀCTIQUES

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT

INTERNACIONAL

FINANÇAMENT: BEQUES I AJUTS

DUBTES I PREGUNTES



MOBILITAT D'ESTUDIS
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Mobilitat d'estudis

Destí: Universitat de la XVU, de parla catalana
(Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Andorra, França i Itàlia)

Tipus d’ajut segons el tipus d’estades:
✓ Estiu (Estudiants de Grau): per fer cursos d’estiu.
✓ Hivern (Estudiants de Grau): per fer seminaris o activitats de 

menys de 15 dies.
✓ Formació Avançada (Estudiants de Màster i Doctorat): per 

cursos, seminaris o estades de recerca.

PROGRAMA DRAC
Terminis oberts tot el curs
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Mobilitat d'estudis

PROGRAMA SICUE

Només dirigit a estudiants de grau

Consultar oferta de places disponibles per a cada ensenyament

Durada: 5 ó 9 mesos (un semestre o el curs complet)

Garantia d'obtenir reconeixement acadèmic

Propera convocatòria (2021-2022): Febrer de 2021

Destí: Universitat espanyoles que formen part de la CRUE

Beques / Finançament
Actualment, no hi ha ajuts disponibles per a aquest programa
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Mobilitat d'estudis

Destí: Universitats d’Europa

Consultar oferta de places disponibles per a cada ensenyament

Garantia d'obtenir reconeixement acadèmic

Durada: La durada de la mobilitat pot ser de 3 a 12 mesos, segons el conveni (màxim 12
mesos per cicle d'estudis)

PROGRAMA ERASMUS+ Estudis

Beques / Finançament
Entre 200 i 500€/mes (segons destinació)
150 €: ajut de viatge URV
Compatibles amb altres ajuts públics i/o privats
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Mobilitat d'estudis

PROGRAMA ERASMUS+ International

PROJECTE 2019/2022

Destí: Universitats fora d’Europa
(Marroc i Moçambic)

Consultar oferta de places disponibles per a cada ensenyament

Garantia d'obtenir reconeixement acadèmic

Durada: La durada de la mobilitat pot ser de 3 a 12 mesos, segons el conveni (màxim 12
mesos per cicle d'estudis)

Beques / Finançament
700€ al mes + Ajut de viatge segons destinació
150 €: ajut de viatge URV
Compatibles amb altres ajuts públics i/o privats
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Mobilitat d'estudis

PROGRAMA MOU Estudis

Programa MOU

Destí: Universitats fora d’Europa

Consultar oferta de places disponibles per a cada ensenyament

Garantia d'obtenir reconeixement acadèmic

Durada: La durada de la mobilitat pot ser de 3 a 12 mesos, segons el conveni (màxim una
estada MOU)

Beques / Finançament
Ajut únic de viatge URV: 1.000€
Compatible amb altres ajuts públics i/o privats
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Mobilitat d'estudis

PROGRAMA ISEP

(modalitat Exchange)
Destí: Estats Units i fora d’Estats Units

Consultar oferta de destinacions disponibles al web del programa

Garantia d'obtenir reconeixement acadèmic

Durada: La durada de la mobilitat pot ser de 6 o 12 mesos

Beques / Finançament
Cal abonar un dipòsit per avançat de 3.000€/semestre (allotjament i manutenció) i
té altres despeses.
Ajut únic de viatge URV: 1.000€
Compatible amb finançament públic i/o privat

https://www.isepstudyabroad.org/planning/how-to-apply


MOBILITAT DE PRÀCTIQUES



Mobilitat de pràctiques

PROGRAMA ERASMUS+ Pràctiques

Destí: institucions d’Europa

3 modalitats: pràctiques curriculars, extracurriculars i recent graduat/ada

Busca una empresa on fer les pràctiques i demana una Carta d’acceptació: 
CERCADORS I PORTALS

Durada: de 2 a 12 mesos (màxim 12 mesos per cicle d'estudis)

Beques / Finançament
Entre 300 i 500€/mes (segons destinació)
150 €: ajut de viatge URV
Compatibles amb altres ajuts públic i/o privats

4t Termini 2020/21: estades de mobilitat pel 2nQ 20/21!!!
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Mobilitat de pràctiques

Destí: institucions d’Europa

3 modalitats: pràctiques curriculars, extracurriculars i recent graduat/ada

Busca una empresa on fer les pràctiques i demana una Carta d’acceptació: 
CERCADORS I PORTALS

Durada: de 2 a 12 mesos (màxim 12 mesos per cicle d'estudis)

PROGRAMA ERASMUS+ Pràctiques

Beques / Finançament
Entre 300 i 500€/mes (segons destinació)
150 €: ajut de viatge URV
Compatibles amb altres ajuts públic i/o privats

Curs acadèmic 2021/22
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Mobilitat de pràctiques

PROGRAMA ERASMUS+ Campus Iberus

Destí: institucions d’Europa

“SPANISH UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS” 2020-21: Pràctiques extracurriculars en 
l’àmbit específic de projectes europeus (multidisciplinari)

Gestió no URV: Sol·licitud a través de Campus Iberus

Plataforma pròpia per buscar empresa: EU4EU

Durada: de 2 a 4 mesos (màxim 12 mesos per cicle d'estudis)

Selecció de 90 candidats entre les 13 universitats del consorci

Beques / Finançament
Entre 300 i 500€/mes (segons destinació)
150 €: ajut de viatge URV
Compatibles amb altres ajuts públic i/o privats

http://www.campusiberus.es/euprojects/
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Mobilitat de pràctiques

Destí: institucions fora d’Europa

3 modalitats: pràctiques curriculars, extracurriculars i recent graduat/ada

Busca una empresa on fer les pràctiques i demana una Carta d’acceptació: 
CERCADORS I PORTALS

Durada: de 2 a 12 mesos

PROGRAMA MOU Pràctiques

Programa MOUBeques / Finançament
Ajut únic de viatge URV: 1000€
Compatible amb finançament públic i/o privat



CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT

INTERNACIONAL



Convocatòria de mobilitat internacional 2021/22

•Mobilitat internacional d’estudis 2021/22:
✓ Erasmus+ Estudis
✓ MOU Estudis
✓ ISEP

•Mobilitat internacional de pràctiques 2021/22:
✓ Erasmus+ Pràctiques 
✓ MOU Pràctiques

•Erasmus+ International 2019/22

•Erasmus+ Campus Iberus 2020/21

Programa MOU

4 convocatòries per diferents programes de mobilitat:



Convocatòria de mobilitat internacional

Com funciona?
Cada programa de mobilitat es regeix per una convocatòria:

▪ Període de sol·licitud: consulta el calendari
▪ Termini(s) de resolució: consulta el calendari
▪ Destinacions: depèn del programa, dels convenis i acords de cada 

ensenyament
▪ Requeriments
▪ Beques / Finançament
▪ Durada
▪ Tràmits obligatoris



Convocatòria de mobilitat internacional

CALENDARI Convocatòria Estudis (Erasmus, MOU i ISEP)

Termini de presentació de sol·licituds Del 2 al 16 de novembre de 2020 (inclòs)

Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos 23 de novembre de 2020

Període d’al·legacions Del 24 de noviembre al 7 de desembre de 2020 (inclòs)

Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos 11 de desembre de 2020 

Publicació de la proposta de resolució 14 de gener de 2021

Acceptació de les places assignades Del 15 al 21 de gener de 2021 (inclòs)

Publicació de les places vacants 27 de gener de 2021

Sol·licitud de les places vacants Del 28 de gener al 3 de febrer de 2021 (inclòs)

Publicació de la proposta de resolució definitiva 17 de febrer de 2021

Acceptació places atorgades durant la reassignació Del 18 al 24 de febrer de 2021 (inclòs)

Publicació de la resolució definitiva 26 de febrer de 2021



Convocatòria de mobilitat internacional

CALENDARI Convocatòria Pràctiques (Erasmus i MOU)

Sol·licitud Resolució Inici estada

1r termini
Del 2 al 16 de novembre de 2020

Resolució: 27 de gener de 2021 Inici a partir de l’1 de juny de 2021

2n termini
Del 14 al 22 d’abril de 2021

Resolució: 31 de maig de 2021 Inici a partir de l’1 de juny de 2021

3r termini
Del 30 d’agost al 7 de setembre de 2021

Resolució: 15 d’octubre de 2021 Inici a partir de la data de resolució



Convocatòria de mobilitat internacional

CALENDARI Convocatòria Campus Iberus

• Sol·licitud: del 1 al 30 d’octubre de 2020

• En cas que no s’arribin a omplir les places a la primera convocatòria, el termini de sol·licitud
quedarà obert i es publicaran noves resolucions el 31/03/21, 30/06/21 i el 30/09/21. 

• Cerca d’empreses – accés a la plataforma EU4EU: del 2 de novembre al 14 de 
desembre de 2020

• Selecció de candidats i comunicació de la resolució

• Període de pràctiques: de l’1 de febrer del 2021 al 31 de maig de 2022



Convocatòria de mobilitat internacional

Erasmus+ International Projecte 2019-2022

Termini de presentació de sol·licituds (Continu) Del 7 d’octubre de 2019 al 15 de gener de 2022 (inclòs)

Notificació de recepció de la sol·licitud
El dia que el Centre Internacional notifica per correu electrònic a 
l’estudiant que ha rebut la seva sol·licitud correctament

Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos + 3 dies hàbils

Període d’al·legacions + 10 dies hàbils

Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos + 3 dies hàbils

Publicació de la proposta de resolució + 7 dies hàbils

Acceptació de les places assignades + 4 dies hàbils

Publicació de la resolució definitiva + 3 dies hàbils (30 dies hàbils després de la notificació de recepció)



Convocatòria de mobilitat internacional

1. Llegeix la convocatòria

2. Consulta l’oferta de mobilitat del teu ensenyament i 
requisits d’idioma de cada plaça

3. Parla amb el teu coordinador/a de mobilitat

4. Emplena la sol·licitud online i prepara els documents 
requerits per pujar-los a la sol·licitud:

✓ Carta de motivació
✓ Expedient acadèmic
✓ Demostra quin coneixement lingüístic tens
✓ Carta d’acceptació de la institució (per pràctiques)
✓ Llista prioritzada de 10 universitats (ISEP)

PREPARA'T

https://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/coordinadors/


Convocatòria de mobilitat internacional

COM FER LA SOL·LICITUD

1. Entra a l’Espai de Mobilitat URV.

2. Escull el formulari que més t’interessi i inicia la sol·licitud.

3. Pots omplir la sol·licitud sempre que vulguis, dins del termini, desar-la i 
enviar-la un cop estigui completa.

4. Podràs tenir accés a les sol·licituds 
enviades en tot moment i fer-ne el 
seguiment.

Disposes d’una guia d’usuari a la 
web de la convocatòria de 
mobilitat

https://urv.moveon4.com/form/5d84887a76994514db205b14/cat


Convocatòria de mobilitat internacional

Cal presentar la sol·licitud ONLINE

IMPORTANT!

Només seran vàlides les sol·licituds presentades ONLINE
i dins de termini



FINANÇAMENT: BEQUES I AJUTS



Finançament: beques i ajuts

Erasmus+
Estudis i 

Pràctiques

Beca Erasmus (UE): 70% a l’inici i 30% 
al final
• Estudis: 200-500€/mes
• Pràctiques: 300-500€/mes

Gestionats per l’I-Center (URV)

No cal fer cap sol·licitud a banda de participar en la 
Convocatòria de Mobilitat Internacional 2021-2022

Termini: 
2 – 16/11/2020
(més terminis per 
pràctiques)

Ajut URV: 150€

Beca Santander Erasmus: a l’inici
3.200 € / 500 € / 150 €
+ orientación laboral

Gestionats per l’I-Center (URV)

Sol·licitud online: www.becas-santander.com

Termini pendent d’obrir

Mobint (AGAUR): 200€/mes Gestionat per l’AGAUR Termini pendent d’obrir

Erasmus+ 
International

Beca Erasmus (UE): 700€/mes
+ Ajut de viatge:

Marroc: 275€
Moçambic: 1.500€
> 70% a l’inici i 30% al final

Gestionats per l’I-Center (URV)

No cal fer cap sol·licitud a banda de participar en la 
Convocatòria del Projecte 2019-2022

Termini obert tot el
projecte

MOU Estudis i 
Pràctiques

Ajut URV: 1.000€ > 70% a l’inici i 30% 
al final

Gestionat per l’I-Center (URV)

No cal fer cap sol·licitud a banda de participar en la 
Convocatòria de Mobilitat Internacional 2021-2022

Termini: 
2 – 16/11/2020 
(més terminis per 
pràctiques)

MOU Estudis: 
Beca Santander Iberoamérica Grado: 
3.000€ (10 beques)
> 50% a l’inici i 50% al final

Gestionat per l’I-Center (URV)

Sol·licitud online: www.becas-santander.com

Termini pendent d’obrir

Mobint (AGAUR): 200€/mes Gestionat per l’AGAUR Termini pendent d’obrir

Programa

MOU

Els imports es confirmaran a mesura que es confirmi la disponibilitat 
pressupostària pel curs 2021-2022.

http://www.becas-santander.com/
http://www.becas-santander.com/


Finançament: beques i ajuts

ISEP Ajut URV: 1.000€ > 70% a l’inici i 30% 
al final

Gestionat per l’I-Center (URV)

No cal fer cap sol·licitud a banda de participar en la 
Convocatòria de Mobilitat Internacional 2021-2022

Termini: 
2 – 16/11/2020

Mobint (AGAUR):200€/mes Gestionat per l’AGAUR Termini pendent d’obrir

Té cost d’inscripció i gestió: 100$ i 325$. 
Cal abonar un dipòsit per avançat de 3.000€/semestre (allotjament i manutenció) 

Spanish
Universities for 

EU projects

Beca Erasmus (UE): 
300-500€/mes

Gestionat per Campus Iberus

Sol·licitud online: https://app.eu-gen.org/egn1/

Termini: 
01/10 – 30/10/2020

Ajut URV: 150€ Gestionat per l’I-Center (URV)

Sol·licitud a la URV un cop es tingui la mobilitat concedida: 
Estades internacionals

---

Els imports es confirmaran a mesura que es confirmi la disponibilitat 
pressupostària pel curs 2020-2021.

https://app.eu-gen.org/egn1/


http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/

ON ÉS LA INFORMACIÓ? 

International Center de la URV

http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/mobilitat/


DADES DE CONTACTE

CENTRE INTERNACIONAL
Av. Països Catalans, 17-19

43007 Tarragona
Telèfons: +34 977 25 65 95 (Carolina)

+34 977 25 61 99 (Alexandra M.)
+34 977 55 97 54 (Alexandra G.)

Adreça electrònica: 
mobility.out@urv.cat

mobility.internship@urv.cat

Horari d’atenció al públic 
exclusivament amb Cita Prèvia

Dilluns i dimecres: de 9:00h a 13:00h
Dilluns a la tarda: de 15:30h a 19:30h

mailto:mobility.out@urv.cat
mailto:Mobility.internship@urv.cat
https://apps.urv.cat/cprevia/jsp/CpProcesoValidacion.jsp?ID_PROCESO=ICENTER_MOBILITY.OUT&_ga=2.94174740.805303638.1603116612-699949141.1581682008


International Center
mobility.out@urv.cat
mobility.internship@urv.cat
+34 977 25 6595 / 9754

Gràcies

per la vostra atenció!

@icenterURV International Center URV

https://twitter.com/icenterURV
https://www.facebook.com/International-Center-URV-114483042223539/

