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Programas de mobilidade
•

A Oficina de Relacións
Internacionais (ORI)

•

Os coordinadores académicos
para temas académicos

•

As unidades de centros

uvigo.gal

Convocatorias 2021-2022
•

Programa ISEP

•

Programa Erasmus+ Estudos

•

Programa Erasmus+ Prácticas

•

Programa de Prazas Propias

•

Programa GE4 (enxeñarías)

•

Vulcanus (prácticas en Xapón para enxeñarías e ciencias)

•

Programa de Bolsas SICUE (programa nacional)
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Vantaxes dos programas de intercambio
•

Recoñecemento académico do período de estudos realizado, previa sinatura do contrato de
estudos.

•

Conseguir tamén o título na universidade de destino (EUEE, Facultade de CC Empresariais e
Turismo e Facultade de Ciencias Sociais)

•

O estudantado seleccionado poderá cursar un programa de estudos nunha universidade
estranxeira sen:
- Aboar taxas de matrícula na universidade de acollida (pago de certas cotas en determinados
casos).
- Ter que solicitar a validación dos estudos cursados anteriormente.

•

Compatibilidade con outras bolsas e préstamos nacionais ou das CC. AA.

•

Experiencia persoal.

•

Empregabilidade futura.
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Requisitos comúns
•

Estar matriculado/a na UVIGO no curso anterior á estadía no estranxeiro.

•

Obrigatoriedade de matricularse na UVIGO durante a estadía no estranxeiro.

•

Non estar matriculado/a en primeiro curso de carreira durante a estadía no estranxeiro.

•

Requisitos específicos: de centros e das propias convocatorias (GE4, SICUE, etc.).

•

Coñecementos de idiomas:
–

Probas de idiomas xa convocadas polo Centro de Linguas en xaneiro. Aberto o prazo de
inscripción para B1, B2 e C1 (50 €).

–

TOEFL na Universidade de Vigo (EEUU), 12 de decembro.
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Procedemento de selección
•

Proceso competitivo (expediente, idiomas, etc.).

DIFERENTES PROCESOS DE SELECCIÓN
•

Erasmus e SICUE: selección e adxudicación de prazas nos centros polas
persoas Responsables de Relacións Internacionais.

•

Prazas propias: selección na ORI, previa aprobación das propostas de estudos
nos centros.

•

Bolsas ISEP e GE4, selección na ORI e decisión final en EE. UU./Austria.
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ISEP
•

15 prazas para estudar en Estados Unidos

•

O estudantado aboa á Universidade de Vigo 4000 € e deberá aboar
gastos de seguro, taxas de tramitación e asignación e visado.

•

Aloxamento e manutención en EE. UU. e matrícula financiados pola
universidade de destino.

Complementariedade con outras posibles axudas:
MEFP, Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra).
Hai que presentar dúas solicitudes, a da Uvigo e a de ISEP na súa plataforma!!!
Vídeo de charla informativa

uvigo.gal

Programa de prazas propias
A Universidade de Vigo asinou convenios de colaboración con outras institucións de ensino
superior para intercambio de estudantes fóra dos outros programas de intercambio:

Hai que presentar unha proposta de estudos asinado polo coordinador/a por cada
destino que se solicite (anexo III). O número mínimo de créditos que se deben incluír
será de 20 ECTS para un cuadrimestre ou 40 para curso completo.
Axudas económicas:
Bolsas UVigo e complementariedade con outras posibles axudas (MEFP, Xunta de Galicia,
Deputación de Pontevedra…)
No caso de Suíza, posibilidade de financiación por parte das universidades suízas.
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Programa GE4
•

Seis prazas cuadrimestrais (tres para o primeiro cuadrimestre e tres para o segundo).

•

Para estudantes matriculados curso 20-21 en 3.º ou 4.º curso dos graos ou nos
mestrados de máis de 60 ECTS que se ofertan nas escolas de enxeñaría da Uvigo.

•

Requisitos lingüísticos mínimos: B1 de inglés.

•

Axudas económicas:
Bolsas UVigo e complementariedade con outras posibles axudas (MEFP, Xunta de
Galicia, Deputación de Pontevedra…)
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VULCANUS prácticas en Xapón
•
•
•
•

Estudantado de Enxeñaría ou Ciencias.
Matriculado/a no 4.º ano de universidade.
Realización dun seminario dunha semana en Xapón.
Curso intensivo de xaponés de catro meses e prácticas en empresa durante oito
meses (setembro-agosto).

Información en:
https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
Prazo de solicitudes: do 10 de xaneiro ao 10 de febreiro de 2021.
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Programa Erasmus +
•

Pódese realizar máis dunha mobilidade sempre que non se supere o total de 12 meses
por ciclo de estudos (grao, mestrado, doutoramento). No mesmo curso só é posible nos
Graos en Linguas Estranxeiras e Tradución e Interpretación e nos PCEO.

•

Pódense realizar prácticas en empresa no ano seguinte a finalizar os estudos (selección
no último ano matriculado).

•

Novo programa Erasmus pendente de ser aprobado. Pode haber cambios.
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Contía das bolsas
•

Bolsa diferente segundo país de destino:
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3

Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, 300 € /mes
Reino Unido* e Suecia.
Alemaña, Austria, Bélxica, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países Baixos e 250 € /mes
Portugal.
Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 200 € /mes
Macedonia do Norte, Polonia, República Checa, Romanía, Serbia e Turquía.

•

Número de meses financiado limitado (sete meses, pero pode variar).

•

200 € adicionais por mes por razóns económicas (bolseiros/as Ministerio 20-21). Aportación nacional.

•

Axudas por necesidades especiais, segundo o grao de discapacidade.

•

Posibilidade de «bolsa cero».

•

*Brexit: poden participar con financiación do proxecto de 2020.

ESTAS AXUDAS
PODEN VARIAR CO
NOVO PROGRAMA
ERASMUS!!!
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Cofinanzamento e compatibilidade
Posibilidade de axudas complementarias:
•

Xunta de Galicia, publicarase convocatoria en xaneiro de 2022.

•

Axudas das Deputacións de Ourense e Pontevedra.

•

Bolsas Santander Erasmus+:
2 bolsas de 2.000€ cada unha e 27 becas de 500 € cada unha
IMPORTANTE: a persoa interesada debe inscribirse na web do Banco Santander antes
do 15 de marzo de 2021: http://www.becas-santander.com

•

Compatibilidade coa bolsa do Ministerio 21-22.
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Preparación lingüística
•

Proba obrigatoria en liña antes de realizar a estadía; é
independente das probas realizadas polas
universidades para a selección dos estudantes.

•

Esta proba en liña está prevista para: alemán, francés,
inglés, italiano, portugués...

•

Posibilidade de cursos en liña.

•

Posibilidade de cursos na UVIGO.

•

Posibilidade de cursos nas universidades de destino.
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Prácticas Erasmus +: Requisitos
•

Estar matriculado/a na Universidade de Vigo en grao ou mestrado no momento da solicitude das
prácticas e no momento de realizalas.

•

As persoas tituladas recentemente e Erasmus+: estas persoas tamén poden realizar as prácticas
Erasmus en empresas; sempre que as soliciten durante o último ano de estudos, teñan matrícula en
vigor no momento da solicitude e realicen as prácticas nos 12 meses seguintes á obtención do titulo.

•

Ter superado polo menos o 50 % dos créditos dos que conste a titulación.

•

Contar coa carta de aceptación da empresa onde se realizan as prácticas.

•

Ter o nivel de coñecemento do idioma esixido pola convocatoria e pola empresa de acollida.
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Contía da bolsa Erasmus + Prácticas
A contía da bolsa Erasmus é compatible coa axuda que voluntariamente queira outorgar a empresa e varía segundo
o país de destino:
A quen recibise a bolsa do Ministerio do curso anterior outorgaráselle unha axuda adicional de 100 € por mes.
Grupo 1

Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, 400 € /mes
Noruega, Reino Unido (Brexit pode impedir a participación) e Suecia.

Grupo 2

Alemaña, Austria, Bélxica, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países 350 € /mes
Baixos e Portugal.

Grupo 3

Antiga República Iugoslava de Macedonia, Bulgaria, Croacia, 300 € /mes
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia,
República Checa, Romanía, Serbia e Turquía.

Estas contías poden
cambiar co novo
programa
Erasmus!!!
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SICUE

Convocatoria do curso pasado para información:
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/convocatoria/public/show/236
Compatible coa bolsa MEFP
Non hai axudas complementarias adicionais
Prazo de solicitude: do 13 de febreiro ata o 13 de marzo de 2019 (para 2020 serán datas similares).
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Despois da selección
É necesaria a vosa colaboración:
•
•
•

É importante que verifiquedes os prazos de envío de documentación á universidade de destino.
Se non a enviades en prazo non se vos poderá admitir.
Elaboración do contrato de estudos a través da secretaría virtual antes do inicio da estadía. En
21-22 será obrigatorio crealos en OLA.
Revisa as obrigas da convocatoria e segue todas as indicacións que recibas.
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PREGUNTAS FRECUENTES
•
•
•
•
•
•

Podo presentarme a máis dunha convocatoria de mobilidade?
•
Si, tes dereito a solicitar prazas, pero pedímosche que colabores. Pide só se tes intención de gozar da estadía. Terás que
aceptar a que che interese e rexeitar as outras.
Podo gozar de dúas bolsas de dúas convocatorias diferentes no mesmo ano?
•
Si, poderías marchar de Erasmus un cuadrimestre e outro con Prazas Propias ou GE4, por exemplo.
Podo solicitar prazas doutro centro no caso de Erasmus se tamén son da miña área de estudo?
•
Non, no caso de Erasmus cada centro ten os seus propios convenios. Por iso, elixe só destinos ofertados polo teu centro.
Podo solicitar unha praza de mobilidade anual e ir só un cuadrimestre?
•
Si, no caso de Erasmus na solicitude tes que indicar o período que solicitas.
Podo solicitar unha praza de mobilidade cuadrimestral e gozar da bolsa un curso completo?
•
En principio terás que solicitar só o cuadrimestre. Unha vez seleccionado por nós e admitido en destino, se a universidade che
permite que prorrogues, poderás cursar o ano completo.
Só se oferta unha praza anual para un destino, podemos ir dúas persoas un cuadrimestre cada unha?
•
Non, o número de prazas non se pode modificar.
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PREGUNTAS FRECUENTES
•
•

•
•

•

Non teño certificado de idiomas e é necesario para o destino que solicito. Podo presentarme?
•
Só poderás facelo se te presentas ás convocatorias en xaneiro e se tes o certificado en febreiro para a selección. Para vindeiras
convocatorias, será preciso ter unha certificación de B1 para destinos en inglés, no momento de pechar a convocatoria.
Que certificados de idiomas podo presentar?
•
Tes unha ligazón na convocatoria:
http://acles.es/uploads/archivos/Tablas_de_Certificados_septiembre_2020/Tablas_de_certificados_reconocidos_por_ACLES2_11_20
.pdf
Podo non ser aceptado/a pola universidade de destino?
•
Si, sobre todo se non envías nos prazos que establezan a documentación que che poidan pedir. Respeta os seus prazos.!!!
Estou cursando unha segunda titulación de Grao. Coa primeira gocei dunha bolsa Erasmus todo un curso, nove meses, podo pedir de
novo outra bolsa Erasmus?
•
Aínda que esteas matriculado noutra titulación, como gozaches da bolsa a nivel de Grao, só tes tres meses para poder gozar
dunha bolsa Erasmus, así que só poderás facelo como Erasmus prácticas.
Podo cambiar de destino?
•
Non se pode una vez que se che asigne unha universidade indicada na túa solicitude. Aconsellamos que só indiques os destinos
que realmente che interesen.
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