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 Estada acadèmica que es pot 
incorporar a l’expedient acadèmic

 Matrícula a la universitat d’origen
 Oportunitat de fer xarxa i conèixer 

altres organitzacions i cultures
 Ús d’idiomes
 Ajuts de finançament (incertesa 

en la situació actual) 

1. Què és la mobilitat d’estudis?



 Darrer curs de grau/màster hi ha opcions per 
singularitzar l’expedient acadèmic.

 Assignatures optatives i/o pràctiques a empresa 
a l’estranger així com el TFG/PFM

 Opcions: 
 Altres universitats (incloent Espanya)
 Empreses o Centres de Recerca

2. Quan es pot marxar?



2. Quan es pot marxar?



 Mobilitat a universitats espanyoles (SICUE) 
http://www.crue.org/estudiantes/movilidad/

 Mobilitat a universitats estrangeres:

Europa: 
 Erasmus + (inclou també estada a empreses)
 Erasmus + amb Xina, Marroc i Malàisia 

(novetat pendent d'informació)
 UPC-Europa

3.Tipologies i destinacions (1/3)



Amèrica (UPC- Amèrica Llatina): 
 Programa CINDA
 Tech de Monterrey (ITESM)
 Ciència Sense Fronteres
 Valparaiso

Canadà.    
Asia:

 Acords bilaterals UPC-Xina (Tongji, Tsinghua, Lanzhou, 
Zheijiang, Beijing Institute of Technology, Beihang, Harbin, 
Beijing Jiatong) 

 Taiwan University

Consultar també http://www.upc.edu/sri 

3.Tipologies i destinacions (2/3)



 UPC: UE AREAS+: per graus, màster, doctorat i 
post doc (curs passat va tenir com termini: 16/12)

 UPC: ERANET (Erasmus Mundus amb 
universitats russes, curs passat: 19/12)

 Informació de més xarxes des d’UPC: 
http://www.upc.edu/sri/estudiantat/mobilitat-destudiantat-de-
la-upc

 Llistat total consultable a Atenea 6.4► EETAC► Tema 4 ► 
Mobilitat d'estudiantat i per e-Secretaria – tancada la 
convocatòria present -

3. Tipologies i destinacions (3/3)

Presentacions 
probables al 
Campus Nord. 



https://eetac.upc.edu->Els estudis->Informació 
acadèmica -> Informació per a la 
matricula→Normativa de mobilitat i annex

També dins d'ATENEA:
Graus
1.Normativa de mobilitat i taules de convalidació de Grau
2.Annex i quadres resum - Normativa de Grau – 

Màster
Normativa per a la matricula - titulacions a extingir -

4. Normativa



5. Passos a seguir EETAC (1/3)

3. FER LA SEL·LECCIÓ DE PLACES D’e-SECRETARIA 
SEGONS LES PREFERÈNCIES, PRIORITZANT-LES:
A més cal presentar al https://cbl.upc.edu/els-serveis/cataleg-de-
serveis/informacio-i-tramits-academics/mobilitat-destudiants

Dins del cos del text: el quadrimestre de l’intercanvi  i què s’anirà a 
cursar

CV i  Carta de motivació en anglès
Expedient acadèmic  en anglès de NETÀREA o e-SECRETARIA
Documentació que acrediti el nivell d’idiomes



5. Passos a seguir EETAC (2/3)



5. Passos a seguir EETAC (3/3)



5. Procediment posterior a assignació

 EMPLENAR DOCUMENTS requerits per la universitat de destí 
(application form, …)

 CONFIRMACIÓ per part de la universitat de destí (Letter of 
acceptance) i lliurament de la mateixa a Relacions Externes.

 Preparació de la MATRÍCULA i del PRECOMPROMÍS   (segons la 
normativa acadèmica publicada a la web de l’Escola).

 Generar L'ACORD FINANCER  per part de UPC (si s'aprova els 
exàmens i hi ha carta d’acceptació). Serveix per acreditar la mobilitat 
a les universitats on es vagi.

 CONTRACTAR l’assegurança de viatge –responsabilitat civil-alhora 
que demanar la targeta sanitària –malalties -.



5. Procediment. Aclariments



 Informar-se dels programes de mobilitat i seguir les indicacions 
de l’Àrea de Relacions Externes de la UTG i alhora de la 
universitat de destí.

 Atendre periòdicament el correu electrònic institucional.
 Ser proactius i responsables abans, durant i al final de 

l’intercanvi.
 Comunicar qualsevol incidència a l’Àrea de Relacions Externes 

el més aviat possible.
 Complir els requisits d’admissió de la universitat de destí.

6. Avisos d’interès per als estudiants



ERASMUS +, UPC-EUROPA:
 Sol·licituds a l’ e-secretaria on-line des de l'11/1/16 al 

15/02/16
 Resolució adjudicació de places: 22/02/16
 Termini d’acceptació de l’estudiant: 29/02/16
 Resolució final: 7/3/16

SICUE: Presentació sol·licituds a l’Escola estem esperant que 
es confirmi, però previsiblement seria entre 30/01 al 20/02 

7. Calendari (1 / 3)



Erasmus + - per a empreses -:
Termini presentació sol·licituds per les beques: 
Cal consultar la convocatòria quan es publiqui a SGA/beques. 
Els interessats poden enviar un correu adjuntant CV + carta 
motivació + expedient a 
eetac.mobilitat.estudiants@upc.edu

Altres mobilitats (Xina, Amèrica-Llatina,…), cal consultar la 
web de GRIE 

7. Calendari (2 / 3)

mailto:eetac.mobilitat.estudiants@upc.edu


Sol·licitud beques 
ERASMUS+:

▪S'acaba de tancar el 
procés de sol·licitud 
d'ajuts econòmics, 
beques Erasmus + pel 
curs 2015-16

7. Calendari (3 / 3)



 Web Gabinet de Relacions Institucionals i Internacionals: 
Informació general programes i ajuts http://www.upc.edu/sri

 Intranet ATENEA:  
 http://Atenea 6.4► EETAC► Tema 4► Mobilitat d'estudiantat
 Telèfon de Relacions Internacionals: 93 552 35 70 / 52
 Horari d’atenció a l’Oficina Oberta:
 De dilluns a divendres d’11h-13h i tarda de dilluns i dimarts de 
 16h a 17h (previ email) eetac.mobilitat.estudiants@upc.edu

8. Links informatius



Mobilitat 
2016-17


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20

