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Personal Docent i Investigador de la UdL

Informació sobre programes de mobilitat acadèmica

Convocatòries gestionades per la unitat de Relacions Internacionals

Programa ERASMUS Docència (STA KA131)
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/ori/professorat/STA/ ]

Mobilitat per a professorat de la UdL que vol realitzar estades curtes de docència en universitats situades en
algun dels 27 estats membres de la Unió Europea o en un estat tercer associat al programa (Noruega,
Islàndia, Liechtenstein, Turquia, Sèrbia i Macedònia del Nord).

Programa ERASMUS Formació (STT KA131)
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/ori/pas/STT/ ]

Mobilitat per a PDI i PTGAS de la UdL que vol realitzar estades curtes de formació en empreses o institucions
situades en algun dels 27 estats membres de la Unió Europea o en un estat tercer associat al programa
(Noruega, Islàndia, Liechtenstein, Turquia, Sèrbia i Macedònia del Nord).

Programa ERASMUS Docència i Formació (STA i STT KA171)
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/ori/professorat/erasmuska107/ ]

Mobilitat per a PDI i PTGAS de la UdL que realitza estades curtes de docència o formació en universitats
situades en un país tercer no associat al programa Erasmus.

Ajuts de la UdL per a estades de docència i formació a l'estranger
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/ori/professorat/bilaterals/ ]

Ajuts propis de la UdL per a personal de la UdL que vol realitzar estades curtes de docència i organització de
la mobilitat d’estudiants (PDI) o formació (PTGAS) en institucions estrangeres (preferentment no elegibles per
rebre finançament Erasmus).

Ajuts de la UdL per a docència de professorat estranger
[ https://www.udl.cat/ca/serveis/ori/professorat/incoming/ajuts/ ]

Ajuts propis de la UdL per convidar professorat estranger a realitzar docència a la UdL (preferentment
d'universitats no elegibles per rebre finançament Erasmus).

Altres convocatòries per a PDI

Convocatòries de Recerca [ /sites/universitat-lleida/ca/recerca/convoca/ ]
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Programa DRAC de la Xarxa Vives d'Universitats [ /sites/universitat-lleida/ca/organs/vicerectors/vceu/ijlv/ ]

Campus Iberus: Mobilitat Erasmus a la Xina [ 

/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/professorat/campus-iberus-formacio/ ] - TANCADA -
Campus Iberus: Mobilitat Erasmus entrant. Convocatòria de mobilitat per a l' atracció de talent europeu. [ 
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/professorat/campus-iberus-atraccio-de-talent/ ] - TANCADA -
Campus Iberus: Estades d'Erasmus formació per PDI i PAS [ 

https://www.campusiberus.es/movilidadpersonal2022/ ] - TANCADA -

Informació sobre estades de PDI estranger a la UdL

Personal visitant a la UdL [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/visit/cat/ ]

Acords de cooperació acadèmica

Universitats amb les que la UdL té acords de cooperació acadèmica [ 

https://udl.adv-pub.moveon4.de/home-page-1571/ ]

Establiment de nous acords, renovació d'acords o cancel·lació d'acords vigents. [ 
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/professorat/acords/ ]

Informació sobre mobilitat de l'estudiantat

Informació general

Programes per a l'estudiantat de la UdL [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat/ ]

Sistema d'avaluació de l'estudiantat de mobilitat estranger [ 
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/professorat/socrates-erasmus/avaluacio0/ ]

Ajuts per a mobilitat d'estudiantat de postgrau
Ajuts per a estudiants estrangers de màster [ 
/sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/esp/regulares/ayudamaster/ ]

Beques Fundació Carolina [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/ori/professorat/carolina/ ]

 

Normatives UdL

Política lingüística de la Universitat de Lleida [ /sites/universitat-lleida/ca/serveis/il/pl/ ]
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