ERASMUS 2016-17

Mobilitat de pràctiques
SMT
(Students Mobility Training)

1. Mobilitat pràctiques SMT
●

Forma part del programa europeu KA103 Erasmus +

●

Es pot realitzar a qualsevol empresa o institució europea, incloses HEI (High
Education Institution) amb Carta ECHE (Erasmus)

●

Pràctiques: de 2 a 12 mesos (finançament màxim: 3 mesos)

2. Requisits
●
●
●
●
●
●
●

No tenir assignatures pendents en el moment de fer la sol·licitud.
Estar matriculats 2n ó 3x2 en el moment de fer la sol·licitud.
No tenir assignatures pendents que es puguin matricular en el moment de fer
la mobilitat.
En el moment de fer la mobilitat s’ha d'haver finalitzat el cicle i les pràctiques
en empresa
En el cas de presentar el Projecte integrat al mes de setembre es valorarà la
viabilitat de realitzar-lo durant la mobilitat de pràctiques.
No han d’haver exhaurit els dotze mesos màxims de mobilitat per cicle.
Tenir nacionalitat d’un Estat de la Unió Europea o permís de residència a
Catalunya.

3. Sol·licitud
●

Formulari de sol·licitud (on-line: International_Call 2016/17_outgoing de la web de
l’EADSC)

●

Certificat acadèmic (pdf)

●

Documents justificatius del nivell d’idioma (pdf)

●

Portfoli o book (pdf – mida màxima 10 MB)

●

Curriculum Vitae (recomanat el format Europass) (pdf)

●

Carta de motivació (pdf)

●

Valoració de l’actitud (enquesta al tutor acadèmic)

●

Carta d’acceptació de l’empresa (si s’escau)

●

El procés es farà a través de correu electrònic mobility@escoladart.com, format
pdf/compressió zip

4. Barem
●
●

Criteris acadèmics (fins a 25 punts)
Criteris d’idioma (fins a 35 punts)
○
○
○
○
○

●
●

Portfoli o book (fins a 15 punts)
Criteris complementaris (fins a 25 punts):
○
○
○

●

A2: 15 punts
B1: 20 punts
B2: 25 punts
C1: 30 punts
C2: 35 punts

Curriculum Vitae Europass
Carta de motivació
Valoració de l’actitud

Carta d’acceptació de l’empresa (fins a 20 punts)

5. Mobilitat pràctiques SMT
●

Es requereix un mínim 60 punts per ser preseleccionat.

●

L’assignació de les places es farà per ordre de puntuació al barem.

●

Els alumnes preseleccionats que no hagin obtingut plaça queden en situació
de reserva o poden anar amb beca 0 (sense ajut econòmic).

●

Fins que la institució de destí no accepti la seva sol·licitud, l’alumne no
és definitivament beneficiari d’una beca Erasmus SMT

6. Calendari

7. Calendari

8. Compromís dels seleccionats
●
●

●
●

●

Cercar i contactar amb l’empresa on es volen realitzar les pràctiques. (Per
exemple a través de http://erasmusintern.org/ )
Conèixer i realitzar els tràmits necessaris amb les institucions d’origen i destí,
contractar les assegurances i enviar la documentació en els terminis
establerts, per a assegurar l’èxit de la mobilitat.
Fer una prova de nivell d’idioma abans de començar de mobilitat i una altra en
acabar-la i s’escau, el curs d’idioma en línia.
Estar localitzable abans, durant i després de l’estada i respondre els
requeriments de la CMI (Comissió Mobilitat Internacional) en els terminis
previstos.
Aprofitar la mobilitat, tan acadèmicament com personalment.

9. Ajudes
●

Grup 1: Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein,
Noruega, Regne Unit, Suècia i Suïssa. 400 €/mes

●

Grup 2: Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia,
Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca i Turquia. 350
€/mes

●

Grup 3: Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta,
Polònia, Romania y antiga República Iugoslava de Macedònia. 300 €/mes

Contacte de mobilitat internacional EADSC

mobility@escoladart.com

