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Calendari de convocatòries de programes
d’intercanvi per al curs 2018-19

03

Convocatòria Termini de sol·licitud Publicació de la resolució Acceptació o renúncia

ERASMUS + estudis
Novembre de 2017

30 d’octubre a
15 de novembre de 2017

15 de desembre de 2017 18 a 22 de desembre de 2017

Març de 2018 *
19 de febrer a

9 de març de 2018
11 d’abril de 2018 12 a 18 d’abril de 2018

ERASMUS + pràctiques Diverses durant el curs acadèmic

ERASMUS + Països associats   

Convenis d’intercanvi
Novembre de 2017

30 d’octubre a
15 de novembre de 2017

15 de desembre de 2017 18 a 22 de desembre de 2017

Març de 2018 *
19 febrer a

9 de març de 2018
11 d’abril de 2018 12 a 18 d’abril de 2018

SICUE Única febrer / març de 2018 març / abril de 2018 març / abril de 2018

CIEE Per a intercanvis estiu 2018
30 d’octubre a

15 de novembre de 2017
15 de desembre de 2017 18 a 22 de desembre de 2017

Beques Iberoamèrica
Santander Universitats 

                       Diverses durant el curs acadèmic

Alumnat visitant Oberta durant tot el curs acadèmic
un mes abans

de fer la mobilitat
------- -------

*Només per a mobilitats del segon semestre.

Incompatibilitat de programes:
Els estudiants que hagin obtingut més d’una plaça d’intercanvi a través d’aquests programes de 
mobilitat, només poden gaudir d’una plaça per any acadèmic. En cas que l’altra plaça quedi vacant, 
s’avaluarà la possibilitat que es puguin aprofitar les places concedides.

Consultau els terminis a: http://www.uib.cat/internacionals/

Consultau els terminis a: http://www.uib.cat/internacionals/

Consultau els terminis a: http://www.uib.cat/internacionals/

Normativa aplicable:
la pròpia com a estudiant de la UIB, la normativa que regula els programes d’intercanvi d’estudiants 
de la UIB: FOU núm. 335, acords normatius 9492 i 9493, de 22 de juliol de 2011 i la normativa que 
estableixi cada programa de mobilitat.


