mobilitat internacional curs 2022/2023

EUROPA

programa erasmus+ estudis per estudiants mblandarch
MOBILITAT PER ESTADES D’ESTUDIS en el Màster Universitari en PAISATGISME

El principal objectiu dels programes de mobilitat és el d’incentivar els estudiants a realitzar part dels seus estudis
en una universitat diferent a la d’origen, facilitant els tràmits d’admissió, matrícula i convalidacions entre les
escoles participants.
A part del programa EMiLA, amb convocatòria i calendari propi, s’ofereixen als estudiants del Màster Universitari
en Paisatgisme places per fer estades de mobilitat d’un semestre en el marc del programa ERASMUS+ ESTUDIS
(intercanvi amb universitats europees)
CONVOCATÒRIA I SESSIONS INFORMATIVES
A l’inici del segon semestre s’obre la convocatòria general ETSAB de places de mobilitat d’estudis pel curs acadèmic
següent. L’ETSAB organitza una sessió informativa general sobre els programes de mobilitat (Veure resum en PDF)
Els estudiants del Màster Universitari en Paisatgisme poden adreçar-se al professor responsable per informació
sobre les escoles de destí.
CONVOCATÒRIA MOBILITAT ERASMUS 2022/2023 per Màster en Paisatgisme
Professor responsable mobilitat MBLandArch: luis.maldonado@upc.edu
PLACES
Per als estudiants del Màster Universitari en Paisatgisme l’estada de mobilitat és sempre semestral (primer
semestre, setembre/octubre a gener)
L’ETSAB ofereix 4 places de mobilitat Erasmus+ mitjançant acords bilaterals amb les següents universitats/ escoles
de paisatgisme d’Europa:
Alemanya

Leibniz Universität Hannover. Fakultät für Architektur und Landschaft
https://www.archland.uni-hannover.de/

1 plaça

França

École Nationale Supérieure de Paysage Versailles
http://www.ecole-paysage.fr/

2 places

Portugal

Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Agronomia
http://www.isa.ulisboa.pt/

1 plaça

El professor del MBLandArch coordinador de la mobilitat s’encarrega de la selecció de candidats, així com de la
tutoria dels mateixos a les universitats de destinació. Aquesta tutoria implica també el reconeixement i
convalidació de les assignatures cursades a la universitat estrangera.
RECONEIXEMENT ACADÈMIC MOBILITAT
Seguint els criteris generals establerts per l’escola pel reconeixement acadèmic de les estades de mobilitat, el
professor tutor assessora a l’estudiant sobre els continguts a cursar a l’escola de destí i l’elaboració de la proposta
de convalidació, i un cop finalitza l’estada du a terme el corresponent reconeixement acadèmic.
Nota: El TFM no es pot convalidar pel cursat en mobilitat. S’ha de matricular i presentar sempre a l’ETSAB.
CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Els estudiants que ja tinguin concedida una plaça de mobilitat no poden presentar cap sol·licitud en aquesta o
d’altres convocatòries de mobilitat pel mateix curs acadèmic.
Qualsevol renúncia no justificada a una plaça de mobilitat fora dels terminis establerts comportarà restriccions en
futures convocatòries, perdre el dret a qualsevol reconeixement acadèmic i haver de tornar els ajuts obtinguts.
Al curs o semestre en que es realitza l’estada de mobilitat, l’estudiant haurà d’estar matriculat a l’ETSAB en la
modalitat d’estudiant de mobilitat i no podrà matricular ni cursar cap assignatura a l’ETSAB com a estudiant
regular. La matrícula a la UPC en modalitat mobilitat incorpora la subscripció d'una pòlissa d'assegurança
obligatòria. A la universitat de destí l’estudiant d’intercanvi no paga el cost de la matrícula

REQUISITS
Les places Erasmus+ a aquestes universitats s’ofereixen als estudiants del Màster Universitari en Paisatgisme
(MBLandArch).
Els candidats hauran de reunir les següents condicions en el moment de fer la sol·licitud:
1.

Vinculació: Estar matriculat a l’ETSAB al curs actual i continuar cursant els mateixos estudis al
curs/semestre en que es realitzarà l’estada, matriculant en la modalitat d’estudiant de mobilitat
crèdits/assignatures a reconèixer.

2.

Requisits acadèmics: Estar cursant el primer curs del Màster Universitari en Paisatgisme

3.

Ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea, o tenir permís de residència, o permís d’estada per
estudis a Espanya vigent durant el període en que es farà la mobilitat. Cal disposar de DNI o de NIE.

4.

No superar els 12 mesos de mobilitats Erasmus per al mateix cicle d'estudis (grau/màster), incloent els
programes Erasmus anteriors i les estades Erasmus+ Pràctiques.

5.

Acomplir els requisits d'admissió de l'escola de destinació, especialment el de certificació del nivell
d'idioma. Caldrà aportar el certificat o acreditar el nivell requerit per que la sol·licitud sigui vàlida.
LISBOA
HANNOVER
VERSAILLES

PORTUGUÈS / ANGLÈS > Certificat B1 Anglès
ALEMANY > nivell B1 i/o ANGLÈS > nivell B2
FRANCÈS > Certificat oficial UE nivell B1 CEFR

SOL·LICITUDS
El termini de sol·licitud serà el de la segona convocatòria general de places de mobilitat internacional ETSAB.
QUAN?
CONVOCATÒRIA MOBILITAT ERASMUS 2022/2023 per Màster en Paisatgisme
Terminis presentació sol·licitud:

_ E-SECRETARIA + lliurar certificats idioma
_ ATENEA: desar portfoli + docs addicionals

16 i 17 de març 2022
19 i 20 de març 2022

COM?
pas 1_ Iniciar la sol·licitud de mobilitat per e-secretaria > apartat Mobilitat > Sol·licitud
 demanar places, amb un màxim de 3 opcions d’entre totes les destinacions incloses a la convocatòria,
incloent l’ordre de prioritat de cada opció.
 botó Guardar: Permet modificar les opcions o la prioritat abans d’enviar.
 botó Sol·licitar: S’envia la sol·licitud (cal haver guardat prèviament)
pas 2_ Lliurar els certificats d’idiomes necessaris per la sol·licitud (Original + Còpia).
Obligatori en el cas d’optar a escoles que tenen l’acreditació del nivell d’idioma com a requisit d’admissió
ON? a l’Oficina de Relacions Internacionals de l’ETSAB, en horari d’atenció al públic.
pas 3_ Desar a ATENEA en les dates indicades els següents documents (en 4 arxius PDF independents)
 portfoli amb una recopilació dels projectes més significatius realitzats al llarg dels estudis
(un únic arxiu PDF, mida màx 20 MB)
 expedient acadèmic (tipus: expedient amb nom assignatura i darrera convocatòria)
 currículum vitae
 carta de motivació (pot ser diferent per a cada escola sol·licitada). No s’acceptaran cartes de
recomanació.
NO SERAN VÀLIDES LES SOL·LICITUDS QUE NO ES COMPLETIN EN TOTES LES FASES i EN LES DATES INDICADES
(E-SECRETARIA + LLIURAMENT CERTIFICATS IDIOMA + DOCUMENTACIÓ A ATENEA)
AJUTS
Les places de mobilitat internacional comporten la gratuïtat de matrícula a la universitat de destí, i la possibilitat
d’optar als ajuts MOBINT de l’AGAUR (Generalitat).
Les places Erasmus+ possibiliten optar a l’ajut Erasmus+ Estudis (finançat per la UE i gestionat pel Servei de Gestió
Acadèmica UPC - Unitat de Beques i Ajuts)
Aquest ajut es pot complementar amb la beca Santander Erasmus (AVÍS: fi termini sol·licituds 15 de març)
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