«Universidade de Lille 1 - Ciências e Tecnologias»
A Universidade de Lille informa todos os alunos universitários sobre as condições
para realizarem ERASMUS no ano letivo 2014/2015.
Nome e endereço da Universidade:
IUT ‘A’ of Lille
International Office
BP 90 179, Cité scientifique
59653 Villeneuve d’Ascq
FRANCE
Coordenador Erasmus:
Arnaud Caillier
International Office
BP 90 179
59653 Villeneuve d’ascq Cedex
FRANCE
Tel: + 33 3 596 32107
Fax:+33 3 596 32108
Email: iut-ri@univ-lille1.fr ou arnaud.caillier@univ-lille1.fr
Código do ERASMUS: F LILLE 01

Informações sobre o ERASMUS
Prazos para as inscrições:
Para o semestre de outono 2014: 1 de junho de 2014
Para o semestre de primavera 2015: 15 de novembro de 2014

Ano letivo 2014-2015 (Datas letivas, incluindo datas de exames)
Semestre de outono
Setembro de 2014 – Meados de janeiro 2015
Halloween: 1 semana (no final de Outubro)
Férias de Natal: 2 semanas
Semestre de primavera
Meados de janeiro de 2015 até meados de junho 2015
Pausa de inverno: 1 semana em fevereiro
Férias da Páscoa: 2 semanas em abril
Processo de candidatura:
1) Nomeação pela Universidade Início
2) Documentos que os estudantes universitários devem preencher:
Documentos necessários antes da chegada:
• No formulário de pedido de linha (incluindo as duas formas de alojamento) para os
estudantes em http://moveonline.univlille1.fr/move/moveonline/incoming/welcome.php
• Acordo de Aprendizagem que pretendem usufruir;
• Transcrição de Registos;
• Currículo Vitae;
• Carta de apresentação.
Documentos necessários no momento da chegada:
• 4 Fotografias tipo passe;
• O Cartão Europeu de Seguro de Saúde;
• Bilhete de identidade ou passaporte.

Principal Língua de ensino: francês, sendo que alguns cursos são dados em Inglês.
Existe a possibilidade dos alunos frequentarem um curso de língua francesa com uma
duração de 1 semana de curso intensivo no momento da chegada. Sendo que ao longo
do semestre também usufruir de cursos de francês.

O Alojamento dos estudantes de ERASMUS na Universidade de Lille é nas próprias
residências estudantis fornecidas pelo IUT 'A'. Sendo que os custos são:
Custo de alojamento médio por mês: 220 €;
Depósito: cerca de 180 € no momento da chegada;
Custo de vida excluindo alojamento 250 € por mês;

Seguro:
Os estudantes da UE devem ter o Cartão Europeu de Seguro (CESD). Os novos
estudantes são aconselhados a pagar um seguro da casa local (ADH) de 19 € por ano.
Verificar mais informações em: www.assurances-etudiants.com

Mais informações:
ESTGOH - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital
Telefone: 238 605 170
Email: geral@estgoh.ipc.pt

