ERASMUS Pràctiques (entrants)en el(( año 2007. Durante
ese año académico 1845 estudiantes españoles se

QUÈ ÉS EL PROGRAMA ERASMUS PRÀCTIQUES?
El programa ERASMUS Pràctiques és una acció destinada als estudiants
universitaris o de cicles formatius de grau superior per gaudir de períodes de
pràctiques en empreses de països europeus.
Poden participar-hi els estudiants d’institucions d’educació superior que
tinguin carta universitària ERASMUS ampliada.
Aquest programa té com a objectiu atendre les necessitats d’ensenyament i
aprenentatge de tots els participants en educació superior i en formació
professional, sigui quina sigui la durada de la seva carrera o qualificació,
facilitant l’intercanvi, la cooperació i la mobilitat entre els sistemes
d’educació i formació dels països europeus que hi participen, de forma que
siguin referència de qualitat en el món.
Les organitzacions d’acolliment per a les pràctiques dels estudiants poden ser
empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions.
En el marc d’aquest programa, s’entén que la Universitat de les Illes
Balears actua com a empresa, i per tant, pot rebre estudiants interessats a
realitzar un període de pràctiques a la UIB. Al llarg del curs acadèmic 201314 la UIB ha rebut 4 estudiants en el marc d’aquest programa.
En el cas de ser la UIB l’entitat seleccionada per l’estudiant per realitzar una
estada ERASMUS Pràctiques, us indicam a continuació les pautes que s’han
de seguir.
PAUTES:
1. Habitualment és l’alumne qui contacta amb el SRI o amb un professor de
la UIB per manifestar el seu interès per realitzar una estada ERASMUS
Pràctiques. En aquests casos, l’alumne ha de fer arribar una proposta
detallada del conveni de pràctiques, on s’indiquin nom complet, estudis,
durada de les pràctiques i període, relació de les activitats a realitzar i adreça
electrònica.
2. En cas que sigui la institució d’origen qui contacti amb el SRI mitjançant
una nominació oficial, el SRI enviarà la seva petició al coordinador de
mobilitat dels estudis, qui decidirà sobre la viabilitat d’aquesta estada a la
UIB i proposarà un professor de la UIB per tutoritzar les pràctiques de
l’alumne. Així i tot, es demanarà la proposta detallada del conveni de
pràctiques.

3. Sense aquest conveni de pràctiques aprovat per la institució d’educació
superior d’origen, la institució d’acolliment (UIB) i el beneficiari, no es
podran tramitar ni dur a terme les pràctiques sol·licitades (segons model,
annex 1).
4. La durada del període de pràctiques pot ser de 3 a 12 mesos.
5. Un cop acceptat i signat el conveni de pràctiques, el SRI donarà accés al
candidat al sistema de sol·licitud en línia.

Documentació de sol·licitud per al SRI:
— Sol·licitud d’inscripció en línia de la UIB, degudament signada per la
Universitat d’origen.
— Conveni de pràctiques (segons model, annex 1).
— Fotocòpia del passaport o document d’identitat.
— Justificant d’assegurança: s’ha de presentar una pòlissa d’assistència
sanitària, responsabilitat civil i de viatge.

Documentació per als serveis administratius de la UIB - matrícula:
— Fotocòpia del passaport o document d’identitat.
— Còpia del conveni de pràctiques amb el vistiplau del SRI.
— L’alumnat no es matricula de cap assignatura, però per poder obrir
expedient, tenir accés a UIBdigital i rebre el carnet d’estudiant, ha d’abonar
l’import corresponent d’assegurança obligatòria* i targeta d’estudiant a la
secretaria corresponent.
— Pel que fa a l’expedient acadèmic de l’alumne, els serveis administratius
han d’incloure a l’apartat «observacions» tots els detalls relacionats amb
l’estada: dates de l’estada, breu descripció del pla de treball, tutor
responsable...
(* Aproximadament 2 euros per als més joves de 28 anys; i 14 euros per als
més grans de 28 anys.)

Informació addicional:
— En relació amb el període d’estada, el SRI recomana que preferiblement
no s’iniciï als mesos de juliol i agost.
— La UIB facilitarà informació sobre allotjament als estudiants.
— Aquests estudiants podran participar en els cursos d’espanyol i de català
que s’ofereixen per a alumnes d’intercanvi pagant la matrícula corresponent.
— El SRI facilitarà la informació respecte a la gestió i obtenció de la targeta
ciutadana.

