
Convocatòria de mobilitat 
2023-2024

2/11/2022



Contacte
 Israel Martín Escalona

Vice-dean for International Relations

• Araceli Ortiz Anguera

Administrative Officer and contact person

Phone: +34 93 401 19 78
E-mail: students.mobility.etsetb@upc.edu
Place: Building B3 - Ground floor - office 001 - Academic Office

Prior appointment for face-to-face consultation for administrative 
issues: https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUd3e
WtubEVPaThlfGRlZmF1bHR8ZDZhNGYyOTliZjE3MGQ5NTk2YjY1MmRiZjkwZjU
2NmY
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Convocatòria
Informació

• Sessió 
informativa

• Webs 
universitats de 
destinació

• Intranet de 
mobilitat

• Requisit 
d’idioma

Sol·licitud

• E-Secretaria: 
fins a 8 
universitats de 
destinació

• Quan? Del 23 
de desembre
2022 a 31 de 
gener de 2023

Resolució

• A mitjans de 
febrer

• Inclourà el 
calendari
d’acceptació de 
plaça

• Es farà d’acord 
amb l’algoritme 
d’assignació 
especificat al 
web

• Implica tenir les 
condicions 
acadèmiques 
especificades al 
web 
https://telecos.upc.edu
/ca/international/studyi
ng-
abroad/procediment/a
bans-de-marxar-
estades-destudis

Acceptació

• Vincula a 
l’estudiant i 
implica el 
compromís de 
realització de 
l’intercanvi

• L’acceptació 
implicarà 
l’exclusió a 
d’altres 
convocatòries 
de mobilitat

Atesa la situació global de pandèmia, 
INFORMEU-VOS de la situació
sanitaria de la regió i tingueu en compte
les recomanacions del Ministeri d’Afers
Exteriors:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/
SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx

.

NO OBLIDIS VALIDAR 
LA SOL·LICITUD*!

*La sol·licitud no iniciarà el tràmit fins que 
s’enviï a validar. 

LA NO ACCEPTACIÓ DE LA 
PLAÇA S’ENTENDRÀ COM 

A REBUIG DE LA PLAÇA 
CONCEDIDA!

https://telecos.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta/calendari-de-tramits-academics



Altres convocatòries de mobilitat
SICUE (convocatòria UPC)

• Període d'estudis en una universitat d'una altra comunitat autònoma amb 
reconeixement acadèmic.

• Modalitat crèdits o crèdits+TFG

• Informació SGA (Servei de Gestió Acadèmica):

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/MobilitatSenseBeca/Sicue
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Preparació de l’intercanvi
Sessió 
informativa 
Q1/Q2

• Q1 MARÇ 
2023 

• Q2 
SETEMBRE 
2023

Nominacions

• Oficina de 
Relacions 
Internacionals

Applications

• ESTUDIANT 
Responsable 
d’estar 
informat de les 
dates límits per 
aplicar i de fer 
arribar la 
documentació 
que 
correspongui a 
les universitats 
de destí, en el 
mitjà 
especificat per 
cada 
universitat.

Admissió

• L’estudiant 
ha 
d’informar a 
l’Oficina de 
Relacions 
Internaciona
ls de la seva 
admissió o 
incidència 
en el procés 
d’aplicació el 
més aviat 
possible.

ATENCIÓ A LES 
DEADLINES ETSETB* I 
UNIVERSITATS DESTÍ

*La NO presentació dels documents en 
els terminis fixats, suposarà la renúncia

de la plaça



Preparació de l’intercanvi

L’acord d’aprenentatge o 
learning agreement

• L’acord d’aprenentatge recull el 
contingut acadèmic de l’estada de 
mobilitat, tant el que es cursarà a la 
universitat de destinació com del que 
serà reconegut a la tornada a l’ETSETB 
(crèdits optatius* i/o TFG/TFM amb la 
seva càrrega lectiva). Ha d’estar 
aprovat i signat per la institució 
d’origen i la d’acollida.

• Elaboració a través la validació del 
precompromís (mentre s’estan 
tramitant les applications): 
https://telecos.upc.edu/ca/international/stud
ying-
abroad/procediment/documents#section-4

Conveni Financer / 
Credencial de mobilitat

• S’emetran un cop comprovades les 
condicions acadèmiques (després de 
l’avaluació curricular)



Preparació de l’intercanvi
Matrícula

• Tots els estudiants han de realitzar 
la matrícula d’intercanvi a l’ETSETB 
en el calendari habitual a través de 
l’e-Secretaria.

• ASSIGNATURES: suma dels crèdits 
que seran reconeguts a la 
conclusió de l’intercanvi (atenent a 
l’acord d’aprenentatge acordat)

• TFG/TFM: Modalitat C.
• DOBLE TITULACIÓ: Matrícula cada 

quadrimestre  (sac de crèdits o 
TFG/TFM si es correspon)

Assegurança obligatòria

• Amb l'objectiu de garantir una 
cobertura adequada en cas 
d'accident o emergència, la 
matrícula de mobilitat UPC 
incorpora la subscripció 
obligatòria d'una pòlissa 
d'assegurança (aprovat per Sessió 
06/2019 de Consell Acadèmic de 
18 de juny de 2019): 
https://www.upc.edu/sri/ca/estudi
antat/mobilitat-
estudiants/mobilitat-destudiantat-
de-la-upc/asseguranca-
obligatoria/asseguranca-
obligatoria

Cap estudiant podrà fer 
l’intercanvi sense estar 

matriculat a la UPC



Procediment

Sessió 
informativa 

Sol·licitud de 
places

Resolució 
assignació de 

places

Sessió 
informativa Q1-

Q2

Nominacions 
ETSEIB

Applications 
candidats

Admissió 
universitat 
destinació

Estada de 
mobilitat

Reconeixement 
acadèmic



Durant l’intercanvi

Certificat 
d’incorporació

• En un termini no superior 
a 10 dies des que s’ha 
iniciat l’estada de 
mobilitat, l’estudiant ha 
de pujar el  certificat 
d’incorporació signat i 
segellat per la universitat 
de destinació a l’e-
Secretaria

Modificacions Acord 
d’aprenentatge

• A través de canvi al 
document de 
precompromís

• Pujar learning agreement
definitiu (Before the
mobility + During the
mobility) a l’e-Secretaria

Extensió de 
l’estada, si és el 
cas

• https://www.upc.edu/sga
/ca/Beques/InfoMobilitat/
ExtensioEstada
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Finalització de l’intercanvi

Documentació
de fi de 
l’estada

Documents
d’avaluació

Reconeixement
acadèmic

• Certificat d’estada
• Altres (ajuts de mobilitat)

• Certificat original de notes
• Gestió TFE: assessment, dipòsit...
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-
abroad/procediment/documents-abans-de-tornar



Beques

https://www.up
c.edu/sga/ca/Be
ques/BequesMo
bilitat/Erasmus_
SMS-KA131-
EM_22-
23_proj21

. Estades d’entre 
2 i 12 mesos en 
total (sumant 
totes les estades 
Erasmus)

. Matrícula 20 
ECTS mínim 
(estades 
quadrimestrals) 
o 12 ECTS mínim 
si són els últims 
de la titulació

. Matrícula 40 
ECTS mínim 
(estades anuals)

. Documentació 
de mobilitat 
obligatòria

Erasmus 
KA131

https://www.up
c.edu/sga/ca/Be
ques/BequesMo
bilitat/Santander
Erasmus_22-23

Santander 
Erasmus

https://agaur.ge
ncat.cat/ca/beq
ues-i-
ajuts/convocator
ies-per-
temes/Ajuts-a-
la-mobilitat-
internacional-
de-lestudiantat-
de-les-
universitats-
catalanes-per-al-
curs-academic-
2021-2022-
MOBINTMIF-
2021

Mobint
(Agaur)

Swiss
European
Mobility
Programme
https://www.up
c.edu/sga/ca/Be
ques/BequesMo
bilitat/SEMP

https://www.mo
vetia.ch/en/prog
rammes/europe
/swiss-
programme-for-
erasmus/higher-
education/mobil
ity

SEMP
. Portals:
Study in Europe
Universia
Universidad.es
Scholarship
Portal
Agaur

. Beques 
Avenir 
(França):
https://www.es
pagne.campusfr
ance.org/becas-
avenir-
20222023

. Beques 
Jasso (Japó):
https://www.jas
so.go.jp/en/

. Altres: 
https://telecos.u
pc.edu/ca/inter
national/studyin
g-
abroad/beques-
i-ajuts-a-la-
mobilitat-v2

Altres
https://www.up
c.edu/sga/ca/Be
ques/BequesMo
bilitat/PrestecsU
PCAlumni

Préstecs



Mobilitat de pràctiques

Sol·licitud plaça a empresa de la 
nostra oferta

• SOL·LICITUD de fins a 3 destins via email
(students.mobility.etsetb@upc.edu) adjuntant:
CV en anglès en format Europass.
Carta de motivació signada i dirigida a 

l'empresa en anglès

• No cal sol·licitar els 3 destins de cop, sinó que 
es pot demanar una opció i esperar si s'obté 
plaça, i si no, provar amb una altra oferta.

• L’acceptació/denegació per part de l’empresa es 
comunicarà directament a través d’aquesta.

• Notifiqueu l’acceptació, si és el cas, a l’Oficina 
de Relacions Internacionals.

Si trobes plaça a una institució
que no està a la nostra oferta

• Comunica-ho a l’Oficina de Relacions 
Internacionals 
(students.mobility.etsetb@upc.edu). D'aquesta 
manera, podrem donar d'alta la teva estada de 
mobilitat.

ESTADA DE 
PRÀCTIQUES
Documentació:

Documents abans de marxar, Documents durant 
l'estada i Documents abans de tornar

Ajut Erasmus Pràctiques:
https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/Era

smus_SMT-KA131-EM_22-23_proj21_GM



PREGUNTES?



http://etsetb.upc.edu


