ERASMUS+ PRÀCTIQUES EN EMPRESA (SMT)
ESTUDIANT

REQUISITS

• Estar matriculat aquest curs a l’ETSAB en estudis de grau o màster
• Complir els requisits per fer pràctiques acadèmiques externes segons titulació
• No haver esgotat el màxim de mesos d’estada del programa Erasmus
= 12 mesos per cada cicle d’estudis (Grau | Màster | Doctorat) (estudiants de Grau 2010 podeu fer 24 mesos)

PRÀCTICA

• Durada mínima de la pràctica = 2 MESOS
• A realitzar dins del curs acadèmic: entre el 16 de setembre i el 15 de setembre de l’any següent.
o bé per part de l’EMPRESA:
• Ha de tenir remuneració:

- Remuneració mínima = 6 €/h
o
- Remuneració equivalent a l’import de l’ajut Erasmus+

(2)
o bé obtenint AJUT ERASMUS+ (1): - Data d’inici posterior a la resolució de la convocatòria.

- Durada màxima de la pràctica = màxim ajut = 3 MESOS

(1) L’autorització de la pràctica serà condicional a l’obtenció de l’ajut. Les pràctiques curriculars o amb reconeixement acadèmic tindran preferència

(2) Al curs 2017/18: UPC fa resolució mensual d’ajuts a finals del mes següent a presentació de sol·licitud.

SOL·LICITUD

PROCEDIMENT

ON Oficina Cooperació Educativa

DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR: ▪ TRAINING AGREEMENT signat per l’estudiant i l’entitat d’acollida
▪ Sol·licitud de RECONEIXEMENT ACADÈMIC
▪ Formulari UPC Sol·licitud AJUT ERASMUS+SMT

AJUT ECONÒMIC

CONFORMITAT TUTOR ETSAB:
Si la pràctica és AUTORITZADA
i a més, SI és remunerada

POTS MARXAR!

però NO és remunerada

ETSAB tramita a UPC
sol·licitud
AJUT ERASMUS+SMT

NO pots
NO marxar!

enviant formulari via aplicatiu
DEMANA SGA

ESTADA DE MOBILITAT

CONCEDIT?

ABANS DE MARXAR
- Signar la CREDENCIAL DE MOBILITAT/ACORD FINANCER
- Lliurar CERTIFICAT ASSEGURANÇA
- Recollir 2 còpies del TRAINING AGREEMENT (una per l’estudiant i l’altre per l’empresa)
- Si tens ajut, indica a e-secretaria el compte bancari on cobrar-lo. Cal tenir ordre SEPA vigent
(si no s’ha fet prèviament, lliurar SEPA a Secretaria ETSAB)

RECONEIXEMENT

ON Oficina Relacions Internacionals

ON Oficina Cooperació Educativa

INICI ESTADA de MOBILITAT
- Fer online TEST IDIOMA inicial
- Enviar el CERTIFICAT INCORPORACIÓ escanejat
FINAL ESTADA de MOBILITAT
- Fer online TEST IDIOMA final + ENQUESTA
- Lliurar el CERTIFICAT ESTADA original

RECONEIXEMENT ACADÈMIC (si n’hi ha)
- Lliurar els documents INFORME DEL TUTOR + MEMÒRIA DE L’ESTUDIANT
(en un termini de15 dies des de la data de finalització de la pràctica)
- A més, les pràctiques CURRICULARS hauran de lliurar AUTORITZACIÓ + DOSSIER FINAL
(en un termini de 2 mesos des de la data de finalització de la pràctica)

SI
POTS MARXAR!

