Condicions de participació generals del “Servicio Español Para la
Internacionalización de la Educación” (SEPIE).

Com participar en la mobilitat de estudiants per Estudis Erasmus+?

La mobilitat d’estudiants per estudis és una acció descentralitzada, per lo que el
procediment de selecció i gestió de les diferents sol·licituds presentades per aquesta
acció corresponen a l’ ”Agencia Nacional”.

Els beneficiaris finals d’aquestes accions són els estudiants, però la seva participació
en el programa es realitza a través de la Institució d’Educació superior on estigui
realitzant els estudis, davant la qual, hauran de presentar la sol·licitud, seguint les
convocatòries que per a tal finalitat siguin publicades.

És la Institució d’Educació Superior la que presenta la sol·licitud de participació a l’
“Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación” (SEPIE).

Les condicions específiques de participació en aquesta acció són:



L’estudiant, en el moment de realitzar la mobilitat, haurà d’estar cursant al
menys el segon any d’un pla estudis de grau superior.



L’estudiant haurà d’estar matriculat en una institució d’educació superior amb
l’objectiu de realitzar un programa d’estudis que conclogui amb la obtenció
d’una titulació superior reconeguda, fins al grau de Doctorat inclòs.



La mobilitat per estudiants Erasmus+, està basada en acords interinstitucionals
entre les institucions participants, cadascuna de les quals té concedida una
Carta Universitària Erasmus (ECHE).



La Institució d’origen haurà de concedir un ple reconeixement acadèmic dels
estudis realitzats durant el període d’estança a la Institució d’acollida. El
1

reconeixements dels estudis únicament podrà ser denegat si l’estudiant no
assoleix el nivell de requeriment per la institució d’acollida, o bé, incompleixi les
condicions relatives al reconeixement acordats per les institucions participants.


El reconeixent acadèmic es basarà en l’acord d’estudis aprovat amb anterioritat
al període d’estudis per la institució d’origen, la d’acollida i l’estudiant.

L’estudiant no haurà de pagar taxes acadèmiques en la institució d’acollida (en
concepte de matrícula, inscripció, exàmens, ús de laboratoris, biblioteques, etc.). Així i
tot, la institució d’acollida pot demanar que es paguin taxes reduïdes per cobrir les
despeses d’assegurança, afiliació a sindicats d’estudiants i la utilització de materials
diversos, com poden ser fotocòpies, productes de laboratori, etc., sobre les mateixes
bases que els estudiants d’aquesta institució. La institució d’origen pot seguir
percebent les taxes acadèmiques normals als seus estudiants durant el període
d’estudis, però l’estudiant no serà responsable de cap taxa o càrrec addicional com la
organització o gestió de la seva mobilitat Erasmus+.



En l’acció de mobilitat d’estudiants per estudis, podran participar, a més dels
estudiants nacionals dels països participants en el Programa d’Aprenentatge
Permanent, aquells estudiants que, no sen nacionals o d’un dels països
participants, ho siguin a tercers països i tinguin en possessió un permís de
residència vàlid per poder estudiar a España durant el període de realització de
la mobilitat.



Durant la seva mobilitat, l’estudiant seguirà gaudint de les beques o préstecs
amb finalitats educatives que podria obtenir normalment per estudiar en la
seva institució d’origen. Les ajudes per mobilitat Erasmus+ són
complementàries amb els sistemes nacionals i/o regionals de beques, inclosos
els sistemes que ofereixen una compensació per les despeses addicionals en
els estudis realitzats a l’estranger.



La quantitat mitja mensual de les ajudes per a la mobilitat de l’estudiant per
estudis, quedaran reflectides en la convocatòria nacional, i estaran subjectes
als màxims establerts en la convocatòria de propostes de la Comissió Europea.

La institució d’educació superior portarà a terme la selecció dels estudiant amb
conformitat amb les directrius proporcionades per l’ ”Agencia Nacional”. La institució
haurà de garantir que la selecció es realitza de forma justa, transparent i coherent, per
lo qual, les seves convocatòries han de complir els següents requisits:



El procediment de concessió de les ajudes haurà de ser transparents, just,
equitatiu, coherent i ben documentat.
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La institució adoptarà totes les mesures necessàries per evitar qualsevol
conflicte d’interessos entre les persones que poden formar part en els òrgans o
procés de selecció dels beneficiaris individuals.



Tots els requisits relacionats amb la selecció dels estudiants de la institució,
hauran de ser plenament transparents i ben documentats, quedaran a
disposició de totes les parts implicades en el procés de selecció. El
procediment de concessió de les ajudes es farà públic, explicant amb claredat
els criteris de llegibilitat, exclusió, selecció i concessió



La institució podrà establir tals criteris com els resultats acadèmics dels
candidat, els coneixements necessaris de la llengua de treball en la
organització d’acollida, la motivació, etc.
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