Informació per a estudiants estrangers

Requisits de llengua
El català és la llengua pròpia de l'Institut del Teatre. Les classes, però, poden ser impartides en català
o castellà, a criteri del professor. Per a ser admès com a estudiant ERASMUS cal tenir el nivell B1 de
llengua castellana, segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Els estudiants
hauran de presentar un certificat fent constar el nivell de llengua juntament amb la sol·licitud o
podran lliurar-lo posteriorment, abans d’incorporar-se a les classes. La institució no es fa responsable
que l’estudiant pugui matricular-se de tots els crèdits necessaris si no té un nivell de llengua real
equivalent al B1.
Si en el moment d’incorporar-se l’estudiant no pogués acreditar el nivell B1 de llengua castellana,
podrà seguir els cursos corresponents però, per obtenir els crèdits, abans de finalitzar la mobilitat
haurà de lliurar un document certificant que ha fet un curs de llengua castellana equivalent al B1.
Acceptem certificats emesos a través de la plataforma OLS.
Plans d’estudis
En els següents enllaços podeu consultar els plans d’estudis de les escoles:
•

Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD)

•

Conservatori Superior de Dansa (CSD)

Calendari acadèmic
•

Primer semestre: setembre / octubre – gener

•

Segon semestre: febrer – maig.

•

Cursos intensius: juny

Sistema de qualificació
•

M.H. matrícula d’honor

•

9 – 10 excel·lent

•

7 – 8,9 notable

•

5 – 6,9 aprovat

•

0 – 4,9 suspens
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Assegurances
Per poder fer la matrícula, els estudiants ERASMUS hauran de tenir la Targeta Sanitària Europea i una
assegurança privada que els cobreixi en cas d’accident durant la mobilitat. En el cas que l’estudiant
no disposi de cap assegurança se li donarà la informació perquè pugui contractar una pòlissa.
NIE i visats
1. Estudiants de la Unió Europea
Segons la legislació espanyola els estudiants de la Unió Europea (Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre,
República Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia,
Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Holanda, Polònia, Portugal, Romania, Eslovàquia, Eslovènia,
Suècia o el Regne Unit) or Liechtenstein, Islàndia, Noruega i Suïssa que resideixin a l’estat espanyol
per un període superior a tres mesos han de sol·licitar el permís de residència (NIE) al Registre
Central d’Estrangers. Per a més informació contactar amb : erasmus@institutdelteatre.cat.
1. Estudiants de fora de la Unió Europea
Abans d’arribar a l’estat espanyol s’ha d’obtenir el “visat d’estada per estudis” als consolats
d’Espanya del país d’origen o residència legal. Per això caldrà un document certificant que l’estudiant
ha estat acceptat com estudiant ERASMUS. Per poder romandre legalment a l’estat espanyol caldrà
sol·licitar el permís de residència (NIE) al Registre Central d’Estrangers. Aquest document permet
viatjar dins de la Unió Europea i als països amb els que té signats convenis de lliure circulació. Per a
més informació contactar amb : erasmus@institutdelteatre.cat.
Sol·licituds
Per fer la sol·licitud ERASMUS cal emplenar el següent formulari i enviar-lo, juntament amb els
documents que s’especifiquen, a la següent adreça. També es poden enviar els documents per e-mail
amb un link que permeti visionar el portfoli o el vídeo a:
Institut del Teatre
Laura Conesa
Relacions Internacionals
Plaça Margarida Xirgu s/n
08004 Barcelona
erasmus@institutdelteatre.cat
•

Data límit enviament sol·licituds primer semestre: 15 de maig

•

Data límit enviament sol·licituds segon semestre: 15 d’octubre

En un principi les sol·licituds són per a un semestre amb la possibilitat d’allargar l’estada a tot l’any.
Això dependrà de la integració de l’estudiant durant els primers mesos de la mobilitat.
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Sol·licituds per al Conservatori Superior de Dansa
L’especialitat de Coreografia i Interpretació únicament admetrà sol·licituds pel primer semestre (amb
la possibilitat d’allargar la mobilitat al segon semestre). L’especialitat de Pedagogia de la Dansa
admetrà sol·licituds pel primer i/o segon semestre.

Allotjament
Per a informació sobre Barcelona (allotjament, etc.) podeu consultar el web: www.bcu.cesca.es
Com trobar-nos
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