
 


SIAJ Vilafranca del Penedès  
Fitxes informatives 

 
23/10/19 

 

 

SIAJ Vilafranca del Penedès – C/ de la Fruita, 13 – 08720 Vilafranca del Penedès 
Tel. 93 892 20 20 – http://joventut.vilafranca.cat -  siaj.internacional@vilafranca.org 

 

(M - 7) ESTUDIAR A L’ESTRANGER (Universitat, Màsters i Doctorats) 
 
 

Informació General 
 
Portal Europeu Ploteus – tens al teu abast informació sobre totes les oportunitats 
d’aprenentatge en tot l’Espai Europeu. Ploteus (Portal on Learning Opportunities throughout 
the European Space) té com a objectiu informar als estudiants, persones que busquen feina, 
treballadors, orientadors i professors sobre com estudiar a Europa. 
http://ec.europa.eu/ploteus  
 
 

Universitat  

 
Hi ha diferents modalitats per realitzar estudis universitaris a l’estranger, realitzar la totalitat 
dels estudis a l’estranger o només una part de la carrera/grau.  
 
Carrera/Grau a l’estranger 
 
Hi ha més de 34 països connectats a traves del programa Eramus+. Pots llegir sobre la el 
sistema educatiu de tots ells en el següent enllaç (inclou descripció del sistema educatiu i 
possibilitats de ajudes i beques per a estudiants): https://ec.europa.eu/education/study-in-
europe/country-profiles_en  

Informació sobre els sistemes educatius i convalidacions, reconeixement de títols, etc:, 
www.enic-naric.net  
 
Una part de la Carrera/Grau 
 
La tant coneguda beca Erasmus consisteix en una estada d’un o dos semestres de mobilitat 
acadèmica. Programa adreçat a estudiants universitaris (o de cicles formatius de grau 
superior). Per més informació: oficina de relacions internacionals del propi centre 
d’ensenyament.  
 
Un complement a la beca Erasmus és la beca MOBINT són ajuts a l'estudiant de les 
universitats catalanes que hagin estat seleccionats o seleccionades per a una estada 
acadèmica de mobilitat, per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta la 
realització d’estudis en altres països. 
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/Grants-for-University-Studies/beques-per-a-
participar-en-programes-de-mobilitat/ 
 
 

Màsters, Doctorats i Recerca 

 
Et recomanem que t’informis amb temps sobre les beques, ja que moltes convocatòries 
obren una vegada a l’any i és millor si ja tens tota la documentació prepara.  
 
Per cursar un màster, doctorat o recerca existeixen les beques Rafael del Pino (màx. 
25,000 – 50,000€). Estan destinades a la ampliació dels estudis amb dedicació a temps 
complet – també compta amb la possibilitat de exercir la docència – en Universitats i Centres 
d’Investigació de primer nivell mundial. https://frdelpino.es/categoria-beca/01_becas-de-
excelencia/ 
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Cercadors de beques per estudis superior a l’estranger (Universitaris, Màsters, Doctorats..) 

 Mladi Info www.mladiinfo.eu  

 Obra Social La Caixa https://obrasociallacaixa.org/en/educacion-becas 

 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación  

http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/buscador 

 Fundación Ramon Areces 

https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/becas-y-ayudas/convocatorias/ 

 Fulbright https://fulbright.es/programas-y-becas/becas-para-espanoles/ 

1. Investigació Pre-doctoral https://fulbright.es/programas-y-

becas/convocatorias/investigacion-predoctoral/2020-2021/1637/ 

 

 

Cercador de Màsters: 

 Study Portals www.mastersportals.eu  
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