
 

Taula de beques que s’ofertaran en la 2ª convocatòria AREAS+ 

 

AREAS+ Second Call - 
Available 
Scholarships  

TG 1               

  

  Staff 

Bachelor-exchange Master-exchange Estades de 
Doctorat 

PostDoc 
 TG 1 
Total 

(BA-exch) (MA-exch) (PhD-exchange) 

      

Direction 1 mesos 10 
mesos 6 mesos 10 

mesos 6 mesos 12 
mesos 6 mesos 6 mesos 

AS -> EU 16 18 
 Vegeu 
nota al 

peu 
7 12 Vegeu nota al peu 53 

EU -> AS 8 3 2 Vegeu nota al peu 3 3 3 22 

Total 24 21 2 7 12 3 3 3 75 
 

Nota a la taula AREAS+:  
Cal tenir en compte que: 

- Els estudiants i personal que no siguin de TG1 (d’alguna de les universitats sòcies) no podran 
presentar la seva sol·licitud en aquesta convocatòria. 

 
- Només s’ofereixen beques per a estades d’INTERCANVI (amb durada de 6, 10 o 12 mesos); NO hi 

ha beques per venir a cursar programes complets de Màster o Doctorat. 
 
- Per a les mobilitats incoming des d’Àsia cap a Europa (AS->EU): 

o NO hi ha beques per als  nivells de Doctorat i post-doc; això significa que els Doctorands i 
post-docs d’Àsia no poden presentar sol·licituds en aquesta convocatòria. 

o Els estudiants de Grau d’Àsia poden sol·licitar estades de 10 mesos.  
o Els estudiants de Màster poden sol·licitar estades de 6 o 10 mesos.  

 
Totes aquestes sol·licituds són per a les beques del programa AREAS+. En tots els casos, un cop 
admesos, els estudiants asiàtics hauran de seguir el procediment ordinari d’intercanvi 
d’estudiants incoming (learning agreement , etc.). 
 

- Per a les mobilitats outgoing d’Europa cap a Àsia (EU->AS):  
o NO hi ha beques per intercanvi de Màster;  els estudiants Europeus TG1 de Màster no poden 

presentar la seva sol·licitud.  
o Només hi ha beques per a: intercanvi de Grau, estada de Doctorat, estada de post-doc, 

estada de personal acadèmic o d’administració i serveis. 
o Hi ha beques per a estades d’intercanvi de Grau de 6 o de 10 mesos.  
 

Totes aquestes sol·licituds són per a les beques del programa AREAS+. En tots els casos, per als 
estudiants UPC que obtinguin l’admissió de la universitat de destinació i posteriorment la possible 
beca , també hauran de tenir l’autorització de la seva escola/facultat UPC d’origen, i seguir el 
procediment ordinari d’intercanvi d’estudiants outgoing del seu centre (learning agreement , etc). 


