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Erasmus+ estudis
Contempla la realització d'un període d'estudis en una institució d'educació
superior d'un altre país europeu.
A la conclusió del mateix, la institució d'origen reconeixerà acadèmicament
els estudis realitzats.
El programa ERASMUS+ està obert a la participació de trenta-tres països:
els vint-i-vuit Estats membres de la Unió Europea; Islàndia, Liechtenstein,
Macedònia, Noruega i Turquia.
Característiques del programa:
Cal tenir nacionalitat d'un país de la UE o bé gaudir de permís de residència;
ser estudiant ordinari d'una titulació oficial d'una universitat signant de la
Carta universitària Erasmus+;
no haver efectuat una estada Erasmus; tenir aprovat, com a mínim, el
primer any de carrera.
Més informació

Programes a Amèrica Llatina: SMILE-Magalhaes i CINDA
La xarxa SMILE-Magalhaes i la xarxa CINDA pretenen desenvolupar un espai
conjunt d'educació superior entre Europa i Llatinoamèrica.
Més informació

UPC Xina
Aquest programa té com a objectiu oferir la possibilitat de realitzar intercanvis d'estudiants
per realitzar el treball de fi de màster en anglès a certes universitats de la Xina
amb les que es hi ha conveni. Aquest programa està destinat a estudiants UPC de les escoles i facultats:
EETAC, ETSAB, ETSAV, ETSEIAT, ETSEIB, ETSETB, FIB i FME.
Més informació
UPC-USA, UPC-Canadà, UPC-Món
Paral·lelament al programa Erasmus+, l'ETSEIB també compta
amb la possibilitat de realitzar intercanvis entre diferents institucions
dels Estats Units, Canadà, India, Taiwan i Japó entre d'altres
països mitjançant acords bilaterals específics.

Altres accions Erasmus+ (ERANET-Plus)
L'objectiu és millorar la cooperació acadèmica i els intercanvis
d'estudiants i acadèmics, contribuint al desenvolupament
socioeconòmic de tercers països (que no formen part de l'Espai
Europeu d'Ensenyament Superior).
Els consorcis han d'incloure un mínim de cinc institucions
d'ensenyament superior almenys tres països europeus i una sèrie
d'institucions d'educació superior de les regions seleccionades no
europees.
ENEN (European Nuclear Education Network)La xarxa European
Nuclear EducationNetwork aplega a universitats i centres de
recerca en Enginyeria Nuclear.
El principal objectiu del consorci és el desenvolupament del treball
de fi de màster en enginyeria nuclear. Possibilita la mobilitat
internacional als estudiants universitaris que estiguin especialitzats
en nuclear per obtenir el títol de l'European Master of Science in
Nuclear Engineering'.
Pel que fa al finançament, a banda de l'ajut Erasmus+, l'estada
podrà ser cofinançadaper la Càtedra Argos del Consejo de
Seguridad Nuclear.
Més informació

Per mitjà d'aquest programa els estudiants de les universitats
espanyolespoden realitzar una part dels seus estudis a una
universitat d'una altra comunitat autònoma, amb garanties de
reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com de adequació al
seu perfil curricular.
Més informació

Swiss-European Mobility Programme
Els estudiants d'intercanvi podran realitzar estades
acadèmiques amb reconeixement acadèmic en el marc
dels acords bilaterals amb les universitats suïsses.
El finançament dels ajuts a la mobilitat va a càrrec
de les institucions suïsses.
Més informació
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