
COM  PARTICIPAR  EN  LA  MOBILITAT  D’ESTUDIANTS  ERASMUS+  AMB
FINALITATS D’ESTUDI?

Requisits bàsics
 Estar  matriculat  a  l'ESCRBCC,  sense  pagaments  pendents  i  complir  els

requisits de la convocatòria.
 En el moment de la mobilitat ha d’estar cursant, al menys, el segon curs.
 Tenir  un coneixement de la llengua del país d'acollida o en darrer cas de

l’anglès, sempre que sigui una segona llengua en el país d’acollida. Per a les
llengües menys parlades i ensenyades es demanarà a l’alumne que faci un
curs intensiu abans de marxar.

 Tenir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea o d'alguns països
de l'Espai Econòmic Europeu. Qualsevol altra nacionalitat requerirà l’aportació
de documentació que acrediti la seva condició de resident.

 No haver rebut en anys anteriors altres beques Erasmus.

 Les assignatures cursades han de ser afins en continguts i numero de crèdits als
crèdits de l’ESCRBCC. Aquesta afinitat la determina, en última instància, el/la
cap d’estudis de l’ESCRBCC.

Procediment dels alumnes per fer les peticions
 Omplir un formulari establert a tal efecte que s’entregarà a secretaria dins el

marge de temps determinat en cada edició per l’ESCRBCC. Aquest formulari
també es pot trobar a la secretaria de l’ESCRBCC.
 

 Adjuntar la documentació que es demana:
- Certificats d’estudis acadèmics.
- Certificats d’estudis d’anglès i/o del idioma del país escollit pel candidat/ta.
- Escrit de justificació de petició de la beca.

Els tràmits amb la Universitat o Institució d’Educació Superior de destí es faran
sempre a través de l’ESCRBCC.

Sistema de selecció
Prèvia  l’obertura  del  període d’inscripcions,  s’informa als  alumnes de les  places
disponibles per al curs vinent mitjançant un correu electrònic individual i cartells
informatius.

Si hi ha més demandes que places convocades, se selecciona els estudiants a partir
d’un  barem  establert,  que  permet  escollir  els  millors  estudiants  ja  que
representaran l'ESCRBCC a l'estranger.

El sistema de selecció aprovat pel Consell Escolar de l’ESCRBCC, en sessió del 29 de
gener de 2013, és el següent:

50% Expedient acadèmic 
40% Mitjana  aritmètica  de  les  assignatures  cursades  a  l’ESCRBCC
(Comptarà l’expedient acadèmic fins al moment de la sol·licitud)
10% Mitjana aritmètica d’altres cursos o estudis
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30% Idioma. En funció del nivell, que caldrà demostrar amb títols o certificats i a
partir de la nota obtinguda

20% Altres
10% Qualificació de l’escrit de justificació i petició per part de l’alumne
10% Qualificació de l’entrevista personal

Els  estudiants  seleccionats  seran informats  personalment  en un marge de dues
setmanes després de finalitzar el termini de presentació.

Els  estudiants  seleccionats,  abans  de  realitzar  l’intercanvi,  rebran  la  Carta  de
l’Estudiant Erasmus, que recull tots els drets i deures de l’estudiant Erasmus. 

Compromisos de l’alumne

L’alumne es compromet a través de la seva sol·licitud a participar en l’intercanvi.
Només per raons plenament justificades pot renunciar a aquest. En cas de fer la
renúncia sense justificació, perd el dret a presentar-se a altres convocatòries. 

L’alumne haurà  de realitzar  una reserva  econòmica  de 400€, com a dipòsit  de
compromís, que li serà retornada íntegrament en el moment que iniciï l’intercanvi.

Si algun alumne escollit renuncia a realitzar l’intercanvi, s’oferirà la plaça al primer
alumne que hagi quedat en llista d’espera.

Si algun alumne decideix renunciar a l’intercanvi en un període en què no es pugui
substituir per un altre alumne en llista d’espera, no se li retornaran els 400€ de
dipòsit.

El  programa  d’estudis  l’escollirà  l’alumne  amb  l’aprovació  dels  Coordinadors
Erasmus  de  les  dues  institucions,  a  partir  de  la  complementació  d’un  acord
acadèmic.

Abans  de  marxar,  l’estudiant  signarà  el  document  Learning  Agreement,  on
s’especificarà la durada de l’estada i les assignatures que cursarà a la Institució de
destí,  i  un  Conveni  de  Subvenció  de  Mobilitat  d’Estudiants  per  a  Estudis  amb
l’ESCRBCC. 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les  sol·licituds  es  podran  presentar  no  més tard del 31 de gener de
cada curs a la secretaria de l’ESCRBCC.
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