
 
 
 

 
Convocatòria d’ajuts Erasmus+ 2016-2017 per a estudiants de 

doctorat 
(modalitat Erasmus+ pràctiques per a doctorands) 

 
 
Per al finançament d’estades, d’entre 2 o 3 mesos, a països participants al programa Erasmus, 
dins del període de l’ 1/6/2016 fins el 31/5/2018.  
 
Es poden sol·licitar ajuts amb caràcter retroactiu per a estades realitzades dins del periode 
indicat. Les pràctiques s’hauran de desenvolupar en una Universitat, empresa, centre públic o 
privat de recerca o altra organització d’anàloga naturalesa.  
 

Requisits mínims: 
- Estar matriculat de tutoria en programes de doctorat, en el curs de la presentació de la 

sol·licitud i durant tot el període de l’estada. 
- Ser ciutadà de la Unió Europea, amb NIE o tenir residència permanent a Espanya  

 
Termini de sol·licituds:   
(convocatòria 2016-2017) 
Fins el 30/11/2017. Però s’aniran resolent mensualment, a mida que es vagin presentant, fins a 
la finalització de la disponibilitat pressupostària. 
 
Procediment: 
Abans de realitzar la sol·licitud, els doctorands han de presentar a la Secretaria de Doctorat: 
 

- El Learning Agreement for Traineeships completament emplenat i signat per la persona 
sol·licitant, el director de tesi, el coordinador del programa de doctorat i el responsable 
de la institució d’acollida Model d'acord de pràctiques o Training agreement  (training 
agreement) “Higher Education Learning Agreement for PhD Traineeships” 
disponible a la convocatòria). 

 
- Una còpia del Document d’Activitats del Doctorat (DAD) actualitzat.  

 
Un cop hagin presentat els documents anteriors i s’hagi comprovat que han realitzat la matrícula 
del curs actual, els doctorands  ja podran enviar la sol·licitud (i els dos documents citats 
anteriorment) a la bústia sga.mobilitat@upc.edu  
 
Tots els models i detalls de la convocatòria, els trobareu al web del Servei de Gestió Acadèmica: 
http://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat/KA103/SMTD 
 
(seleccionar la convocatòria 2016-17).  
 
Els comunicats amb el doctorand es realitzaran per correu electrònic, a l’adreça que figuri a la 
seva e-secretaria, per la qual cosa és imprescindible que tingueu aquesta data actualitzada. 
 
 
Podeu  dirigir-vos a la nostra Secretaria de doctorat per resoldre els vostres dubtes al respecte.  
També ens podeu consultar, mitjançant el nostre email: secretariadoctorat.utgab@upc.edu 
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