OUTGOING 2016-2017
E+ IKASI, SICUE, DD, HITZARMENAK
2016.07.22

EMAN BEHARREKO PAUSOAK / PASOS A DAR
1. ATZERRIRA JOAN AURRETIK / ANTES DE
INCORPORARSE EN EL EXTRANJERO
2. ATZERRIRA IRISTEAN ETA BITARTEAN / A LA LLEGADA
AL EXTRANJERO Y DURANTE LA ESTANCIA
3. ATZERRITIK ITZULI AURRETIK / ANTES DE REGRESAR
DEL EXTRANJERO
4. ATZERRITIK ITZULI ONDOREN / DESPUÉS DE REGRESAR
DEL EXTRANJERO
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1. ATZERRIRA JOAN AURRETIK /
ANTES DE INCORPORARSE EN EL EXTRANJERO
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Programa
ERASMUS+

DIPLOMA
BIKOITZA

SICUE

“Convenio de subvención
Erasmus+ Educación
Superior para ‘Estudios’
entre países del programa”

“Convenio de subvención
Erasmus+ Educación Superior
para ‘Estudios’ entre países
del programa +
Diploma Bikoitza”

Convenio
Programa
SICUE

Dokumentuak
MARKO LEGALA /
Marco Legal

LEARNING AGREEMENT

NORTASUN AGIRI NAZIONALA
edo PASAPORTEA/
Documento Nacional de
Identidad o pasaporte
EUROPAR OSASUN TXARTELA
/ Tarjeta Sanitaria Europea
SEGURUA / Seguro

VISADOAK / Visados

HITZARMENAK
Bi unibertsitate artean
sinatutako hitzarmen
instituzionala

Atzerrian egingo dituzun ikasgaien erlazioa jasoko duen dokumentua, eta hiru aldeen artean sinatua
egon behar dena (MU, ikaslea, atzerriko unibertsitatea).
Eskaera tramitatu genuenean sinatu zenuen.

Indarrean izan beharko duzu egonaldi guztirako

Indarrean izan beharko duzu egonaldi guztirako
https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp eskaera
tramitatzeko (10 egunetako epean etxera bidaliko dizue)

-

-

MUtik kudeatu eta ordaintzen den segurua (ikusi eranskina)

Osakidetza
(“desplazado”
status-a)

MUtik kudeatu eta
ordaintzen den segurua
(ikusi eranskina)

-

-

Ikasle visak estaldura
egokiena
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OLS – ONLINE LANGUAGE SUPPORT (ERASMUS+)
▪
▪

▪

Ezinbestekoa da prozedura hau jarraitzea Erasmus+
programaren bitartez mugituko zareten ikasle guztien kasuan.
Uztaileko azken astean email bat jasoko duzu OLS portalean
sartu eta erregistroa egiteko: bertan, egonaldiaren datak
zehaztu beharko dituzu, datu pertsonalez gain.
Atzerrira joan aurretik, froga bat egin beharko duzu zure
ingeles/frantses maila akreditatzeko. Froga horrek B2 baino
gutxiago emango balu, OLS ikastaroa egin beharko duzu OLS
plataformaren bitartez zure egonaldiak iraungo duen bitartean.
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2. ATZERRIRA IRISTEAN ETA BITARTEAN/
A LA LLEGADA AL EXTRANJERO Y DURANTE LA
ESTANCIA
Ikasgaien balidazioa (Learning Agreement-ak ziurtatu)
▪

▪

▪

Ezinbestekoa da prozedura hau jarraitzea.
Proposatutako ikasgaiak egiteko moduan izango zaren
edo ez egiaztatu beharko duzu.
Ikasgairen bat aldatzea beharko bazenu, baimena
eskatu beharko duzu Edurne + titulazioko enlazeari
emaila bidaliz.
Aldaketak MUtik balidatu arte ez dira ontzat emango.
Behin ontzat eman ondoren, Learning Agreement-ean
jaso beharko dituzu aldaketak, “during the mobility”
atalean. MUdle-en OUTGOING 2016-2017 ikastaroan
izango duzu zure Learning Agreement dokumentua eta
“during the mobility” atala bete beharko duzu, inprimitu,
sinatu (zuk eta atzerriko unibertsitateak) eta Edurneri
eskaneatuta bidaltzeko.
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Ikasgai balidazioa:
• Energia: Ander Goikoetxea agoikoetxeaa@mondragon.edu
• Biomedika: Eneko Sáenz de Argandoña esaenzdeargan@mondragon.edu
• Ekoteknologia: Nuria Herrero nherrero@mondragon.edu
• Diseinua: Ester Val eval@mondragon.edu
• Elektronika: Ander Goikoetxea agoikoetxeaa@mondragon.edu
• Informatika eta sistemen telekomunikazioak:
Urko Zurutuza uzurutuza@mondragon.edu
• Mekanika: Pedro Urteaga purteaga@mondragon.edu
• Industria Antolakuntza – Berrikuntza: Itxaso Amorrortu
iamorrortu@mondragon.edu
• Industriala: Joseba Mendiguren jmendiguren@mondragon.edu

Kopian: Edurne Agirre Usandizaga eagirre@mondragon.edu
Balidaziorik gabe, ez da aitortza akademikorik egingo
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OLS – ONLINE LANGUAGE SUPPORT (ERASMUS+)
▪
▪

B2 maila baino txikiagoa eman bazenuen frogan, online
ikastaroa egin beharko duzu.
Ikastaroa egitea derrigorrezkoa da, beka eta aitortza
akademikoa galtzea nahi ez baldin badituzu.

MONDRAGON UNIBERTSITATEA

GOMENDIOA:
▪

▪

Atzerrian dagoen Espainiako Enbajada/Kontsulatuan
inskribatu, nahiz eta Europan egon. Egoera larriren baten
aurrean babesa eskaini dezake.
Europaz kanpoko herrialdeetan eta visa tramitatzeko beharra
izan duzuenen kasuan, herrialde horretan egoteko baimena
kudeatu (foreign office, etab.). Baita Suedia, Danimarka,
Italia,…
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3. ATZERRITIK ITZULI AURRETIK /
ANTES DE REGRESAR DEL EXTRANJERO
1. ARLO AKADEMIKOA: ATZERRIKO NOTAK
• Bai lehen seihilekoaren ondoren eta baita bigarren seihilekoaren ondoren
ere (urte guztian egonez gero) atzerriko noten agiria entregatu beharko diozu
Edurneri.
• Atzerrian 1S: seihileko bukeran notak entregatu
• Atzerrian 1S+2S: lehenengo seihilekoaren bukaeran eta bigarren
seihilekoaren bukaeran notak entregatu (2 agiri guztira)
• Noten agiriak orijinala izan beharko du, eta atzerriko unibertsitateak sinatua
eta zigilua jarria entregatu beharko duzu. Ez da eskaneatutako dokumenturik
onartuko balio ofiziala galdua baitu Espainiar legediaren arabera.
• Noten agiri ofizialak ekarri ondoren ebaluaketa bilerak egingo dira MUn
ikaslearen egoera baloratu eta aitortza akademikoa egiteko.

MONDRAGON UNIBERTSITATEA

MONDRAGON UNIBERTSITATEA

➢ A, B, C, D, E, gaindituak; F, Fx ez gaindituak
➢ Italia: 0tik 30era – 18 gainditzeko
➢ Mexiko: 0tik 100era – 70 gainditzeko
➢ Suitza: 1etik 6ra – 4 gainditzeko
➢ Estonia: Atik 5era – A gainditzeko
➢ Polonia: 2tik 5,5era – 3 gainditzeko
➢ Frantzia: 0tik 20ra – 10 gainditzeko
➢…
Graduko araudi akademikoa: II. Eranskina – Mugikortasun
egonaldietan lortutako emaitzen ebaluazioa
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• Noten agiri ofiziala entregatzea ezinbestekoa izango da
ondorengo egoeretarako:
• GBL/MBLa aurkezteko
• Tituluaren eskaera egiteko
• Espediente akademikoaren eskaera egiteko
(agiri ofiziala: dokumentu orijinala, sinadura eta zigiluarekin)
• Atzerrian urte guztia egingo duzuen ikasleek uztailak 15etik
aurrera aurkeztuko duzue zuen GBL/MBLa, horretarako noski,
bai lehen eta baita bigarren seihileko noten agiri ofiziala
entregatuta izan behar duzue (60 ECTSren notak).
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2. BEKEN ARLOA:
OLS – ONLINE LANGUAGE SUPPORT (ERASMUS+)
▪
▪

▪

Euskal Herrira itzuli aurretik, froga bat egin beharko duzu zure
ingeles/frantses maila akreditatzeko eta garapena ikusteko.
Itzuliko zaren hilabeteko 15. egunean jasoko duzu froga egiteko
jakinarazpena. Jakinarazpena bidali zaizunetik, 30 eguneko
epea izango duzu froga egiteko.
Froga egin ezean, beka galtzeko arriskuan izango zara.
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ITZULERAKO DOKUMENTUAK
Programa
Dokumentuak

LEARNING AGREEMENT

ERASMUS+

DIPLOMA
BIKOITZA

HITZARMENAK

SICUE

‒ Ikasgaietan aldaketarik ez bada izan: eskaerarekin bidalitako LA – “before the mobility” atala
(“Programa de estudios” SICUEren kasuan) 3 aldeek sinatuta
‒ Ikasgaietan aldaketak egon badira: eskaerarekin bidalitako LA – “before the mobility” atala
(“Programa de estudios” SICUEren kasuan) 3 aldeek sinatuta + MUdle-etik betetako “during the
mobility” (“Cambios de programa de estudios” SICUEren kasuan) atala 3 aldeek sinatuta
Edurneren izenean utzi 2. eraikuntzako harrera nagusian

CERTIFICATE OF ATTENDANCE (x2
orijinal)

BI ORIJINAL Edurneren izenean utzi 2. eraikuntzako harrera nagusian
Dokumentu orijinalak izan behar dute, sinadura eta zigiluarekin (ez dira fotokopiak onartuko, ezta
tatxoi edo typp-exa dutenik ere)

ERASMUS + INKESTA

Online eran bete beharko duzu eta egonaldia
bukatuko duzun hilabete horretako 15. egunean
jasoko duzu

NAZIOARTEKO HARREMANETAKO
INKESTA

Emailez jasoko duzu Google forms bidez

•
•

-

-

Dokumentu guzti hauek entregatzea derrigorrezkoa da. Ez entregatzeak beka galtzea suposa dezake
Dokumentuak entregatzeko epea: Atzerriko unibertsitateko azkenengo egunetik astebete
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4. ATZERRITIK ITZULI ONDOREN /
DESPUÉS DE REGRESAR DEL EXTRANJERO
▪
▪

GRADUKO 3. mailan: klaseekin jarraitu MUn
GRADUKO 4. mailan:
▪

▪

▪

Egonaldia 1. seihilekoan: GBLarekin hasi. Otsaila erdialdean izango duzue
banaketa bilera. Adi egon jakinarazpenei. Zuen tituluetako koordinatzaileek
jakinaraziko dizute. GBLa aurkeztu ahal izateko atzerriko noten agiria ekarri
beharko duzu.
Egonaldia ikasturte guztikoa: GBLa aurkeztera itzuli beharko duzu MUra.
Uztailak 15etik aurrera aurkeztu ahal izango duzu atzerriko nota guztiak ekarri
ondoren.

MASTERREKO 2. mailan: MBLarekin hasi. Otsaila erdialdean izango duzue
banaketa bilera. Adi egon jakinarazpenei. Zuen tituluetako koordinatzaileek
jakinaraziko dizute. MBLa aurkeztu ahal izateko atzerriko noten agiria ekarri
beharko duzu.
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2016 – 2017 BEKAK / BECAS 2016 – 2017

➢ ERASMUS+ SEPIE
➢ KUTXABANK
➢ EUSKO JAURLARITZA (???)

➢ NAFAR GOBERNUA (???)
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2016 – 2017 BEKAK / BECAS 2016 – 2017
ERASMUS+
(DD barne)

SEPIE

HITZARMENAK

EUSKO JAURLARITZAKO
BEKA

+
EUSKO JAURLARITZAKO
BEKA OSAGARRIA ??

FORU GOBERNUA??

SICUE

KUTXABANK
BEKA OSAGARRIA

(E+, ikasi, Gradua)
SENECA
MONDRAGON UNIBERTSITATEA

ERASMUS+ SEPIE
Taldea

Herrialdeak

Zenbatekoa

1. Taldea

Austria, Danimarka, Finlandia, Frantzia, Irlanda, Italia, Liechtenstein,
Norbegia, Erresuma Batua*, Suedia, Suitza*

300€ / hileko

2. Taldea

Alemania, Belgika, Txipre, Kroazia, Eslovenia, Espainia, Grezia, Islandia,
Luxenburgo, Herbehereak, Portugal, Txekiar Errepublika, Turkia

250€ / hileko

3. Taldea

Bulgaria, Eslovakia, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,
Rumania, Mazedonia

200€ / hileko

*Suitza: Erasmus+ programatik kanpo geratu da baina Suitzako Gobernuak edota unibertsitateak berak
emandako dirulaguntza bermatuko dute
*Erresuma Batua: Momentuz eta oraindik bi urtez, Erasmus+ programa barruan izango da

• Egonaldia seihileko batekoa: gehienez 5 hilabetez finantzatua
• Egonaldia ikasturte guztikoa: gehienez 7 hilabetez finantzatua

• Eskaera eta kudeaketa MGEPetik egingo dugu zuzenean, justifikazioa ikasleak
entregatutako dokumentazioarekin egingo da. Dokumentazioa entregatzea
beharrezkoa izango da justifikazioa egiteko bestela beka galtzeko arriskua izango da
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2016 – 2017 BEKA ORDAINKETAK /
PAGOS BECAS 2016 – 2017
- ERASMUS + SEPIE
Egonaldi guztiari dagokion %80 iraileko lehen astean. Gainontzeko %20 atzerritik itzuli eta
derrigorrezkoak diren dokumentu guztiak entregatu ondoren
80% correspondiente a toda la estancia, la primera semana de septiembre. El restante 20%, después de regresar del
extranjero y a la entrega de los documentos obligatorios

- EUSKO JAURLARITZA
Ordainketa egiteko, lehendabizi Eusko Jaurlaritzaren ordena argitaratu egin behar da.
Normalean, urria-azaroan argitaratzen da eta eskaera MUtik urtarrilerako aurkeztu behar
izaten dugu. Jaurlaritzak 6 hilabeteko epea du, deialdia ebazteko (uztaila). Behin ebatzi
ondoren eta zuen egonaldi ziurtagiriak txekeatuta, bekaren ingresoa irailean egingo zaizue.
Para poder realizar el pago, primeramente Gobierno debe publicar la convocatoria. Normalmente lo suele hacer
alrededor de octubre-noviembre, y la solicitud se presenta desde MU (con los documentos que aporta el/la estudiante) en
enero. Gobierno dispone de un plazo de 6 meses para tramitar la resolución (julio). Una vez que se resuelva, y después de
chequear vuestros certificados de estancia, el ingreso de la beca se realizará en septiembre.

- KUTXABANK
Ebazpena: urrian. Ordainketa: S1 2017 urtarrilan; S2 2017 apirilan; S1+S2 urtarrila+apirila
Resolución: octubre. Pago: S1 enero 2017; S2 abril 2017; S1+S2 enero+abril
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SEGURUAREN ESTALDURA / COBERTURA SEGUROS
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EMERGENTZIA EGOERAN EDO EZUSTEKOREN
BATEN AURREAN/ SITUACIÓN DE EMERGENCIA O
DE IMPREVISTO
Egonaldian zehar istripuren bat gertatuz gero, seguru konpainiari gertatutakoaz parte
emateko beharrezko dokumentuak zeintzuk dira eta nora bidali behar dira:
Seguruan edozein gertakariren parte emateko, ondorengo dokumentu originalak
batu beharko dituzu:
•
Zure testimonio pertsonala dena azalduz (kontutan izan Seguru konpainiak
zuri gertatutakoa ulertu behar duela eta beraz, dena zehaztasunez azaltzen duen
testimonio bat idatzi beharko duzula, gazteleraz)
•
Sendagilearen txosten originala
•
Faktura original guztiak (ordainketaren bat egin baldin baduzu)
Beharrezkoak diren dokumentu original guztiak ondorengo helbidera bidali behar
dituzu:
Ms. Edurne Agirre Usandizaga
International Office
Mondragon Unibertsitatea - Mondragon University (Faculty of Engineering)
Loramendi, 4
20500 Arrasate-Mondragon (Gipuzkoa) / Basque Country – Spain
Behin dokumentu original guztiak seguruari bidalita, parte bat zabalduko dute. Prozesu
honek luze iraun dezake (hiru hilabete edo gehiago), eta beraz pazientziaz zain
egon beharko duzu.
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EMERGENTZIA EGOERAN EDO EZUSTEKOREN
BATEN AURREAN/ SITUACIÓN DE EMERGENCIA O
DE IMPREVISTO
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ENJOY YOUR STAY!!!

MONDRAGON UNIBERTSITATEA

Eskerrik asko

www.mondragon.edu

