Procediment a seguir pels estudiants que
marxen al setembre de 2020 en un
programa de mobilitat
Curs 2020-2021
(setembre 2020)
ETSETB Àrea Gestió Acadèmica

Relacions Internacionals

Barcelona, 10 de juliol de 2020

Enllaç al procediment
➢ https://telecos.upc.edu/ca
➢ Selecciona Mobility > studying abroad > procediment (enllaç directe)

Comprova quin tipus d’estada tens
• Diferent learning agreement per a cada estada.
• Diferent application a la universitat (en cas que t’hagin assignat plaça a una universitat a través d’ e-secretaria).
• Si vas a fer el Treball de Fi d’Estudis (TFE), potser hagis de fer pràctiques (malgrat a una universitat)

Procediment mobilitat outgoing (enllaç):
Estades d'estudis

Estades de pràctiques

(amb o sense dret a ajut Erasmus,
depenent especialment del país)

- No permès assignatures a destí.
- Si a universitat, comprova que
tinguis els mateixos drets que com a
estudiant (allotjament, etc)

Matrícula de crèdits tant a ETSETB com a
universitat de destí

- Matrícula de crèdits només a ETSETB.

(amb o sense dret a ajut Erasmus,
depenent especialment del país)

Doble titulació (divisió en estades
depenent de la destinació)

Plans d’estudi a destinació
Diferents procediments

Tant si defenses
a destí com a
l’ETSETB

Els diferents procediments estan detallats als següents botons:

•
•
•
•
•

Dos co-directors (ETSETB i acollida)
Tribunal ETSETB.
Depòsit a Intranet ETSETB per estudiant (memòria, etc)
Documents per part del co-director destí
On pots defensar (depenent del tipus d’estada)

•
•

Dos co-directors (ETSETB i acollida)
Veure totes les passes a fer a ETSETB.

Doble titulació és una combinació d’assignatures i TFG/TFM:

Abans 24 juliol. Documents pla d’estudis
(firmes escanejades o electròniques)

Estades d’estudis (normalment es preparen a l’application)
• Precompromís (document intern. Relació clara destí i origen)
• Learning agreement d’estudis (document signat 3 parts)
Ha de ser el nostre model, no el de la institució de destí.
(si ens l’envies primer a nosaltres, ha de ser abans 15 juliol)

Instruccions tant per Erasmus com per a no Erasmus, d’accord
amb el teu pla d’estudis:
Clica el botó

Abans 24 juliol. Documents pla d’estudis
(firmes escanejades o electròniques)

Estades de pràctiques
• Learning agreement de pràctiques (training agreement)
Ha de ser el nostre model, no el de la institució de destí.
(si ens l’envies primer a nosaltres, ha de ser abans 15 juliol)

Instruccions tant per Erasmus com per a no Erasmus, d’accord
amb el teu pla d’estudis:
Clica el botó

Abans 24 juliol. TFG/TFM per
Intranet ETSETB
Si fas el Treball de Fi d’Estudis (TFE), a més del learning
agreement, has de fer el següent:
Com a molt tard un dia abans de la matrícula:
• El teu co-director ETSETB ha d’introduir els detalls del teu
TFE a la Intranet ETSETB i assignar-te’l a tu
• Tu l’has d’acceptar al mateix lloc.
Lloc: https://intranet.etsetb.upc.edu/serveis > Docència > Ofertes TFG/TFM

Detalls a:

Abans de marxar: Documents ORIGINALS
(NO signatura escanejada o impresa)
Estudiants Erasmus:

•

Conveni financer (prisma-nou.upc.edu/estudiants > estada de mobilitat > documentació). Signat
per tu.

Estudiants no Erasmus:

•

Credencial no Erasmus signada per tu. Demana a (students.mobility@etsetb.upc.edu) que
t’enviem el model

COM: Signat amb bolígraf blau. ORIGINAL. NO ACCEPTEM firma escanejada o impresa.
ON:

•
•

O bé a la consergeria de l’edifice B3, davant de la secretaria, de dilluns a divendres de 8 a 20h fins a
finals de juliol.
O bé per correu postal a:

ETSETB - UPC
International Relations Area
Building. B3 - North Campus
c/ Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona

Tots els documents a entregar a UPC
A més dels documents anteriors, entrega els següents
documents dins dels terminis i ne el format detallat als següents
botons:
Documents originals. Deixa’ls a la consergeria
de l’edifice B3, davant de la secretaria (de
dilluns a divndres de 8 a 20h) o envia’ls per
correu postal a:
ETSETB - UPC
International Relations Area
Building. B3 - North Campus
c/ Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona

Resum documents UPC

➢
➢
➢
➢

Documents d’avaluació de destí --------------------------------------------- Depenent del teu pla d’estudis a destí
Certificat d’estada ------------------------------------------------------------------------------------------------ e-secretaria
Test final d’idiomes Erasmus (OLS)------------------------------------------------------- enllaç enviat a tu per e-mail
Enquesta Erasmus (diferent de la que has de fer al dipòsit de la Intranet ETSETB)-------------- enllaç enviat a tu per e-mail

Durant la
mobilitat
Abans de
tornar

➢ Sol·licitud d’ajut (Erasmus, Erasmus Santander, Mobint, etc) ------------------------------- segons convocatòria
➢ Compte bancari a: mes meves dades (SEPA) – només si no l’has lliurat mai----------firmat a e-secretaria
➢ Bank account at Prisma > mobility stay ------------------------------------------------------------------- e-secretaria
➢ Learning agreement (d’estudis o pràctiques) ----------------------------------------------------students.mobility@etsetb.upc.edu
➢ Precompromís (només estudis)----------------------------------------------------------------------students.mobility@etsetb.upc.edu
➢ Assignació TFG/TFM------------------------------------------------------------- Intranet ETSETB (Docència > Ofertes TFG/TFM)
➢ Matrícula UPC amb pagament assegurança ------------------------------------------------------------- e-secretaria
➢ Credencial signada per tu (Erasmus: conveni financer or No Erasmus: credential) ---------------- Original
➢ Test inicial d’idiomes Erasmus (OLS)----------------------------------------------------- enllaç enviat a tu per e-mail
➢ Certificat d’incorporació -------------------------------------------------------------------------------------------- e-secretaria
➢ Modificació learning agreement (si és el cas) ----------------------------------------------------students.mobility@etsetb.upc.edu
➢ Extensió (si és el cas) ----------------------------------------------------------------------------------------- seu electrònica
➢ Només graus: reconeixement 3 credits mobilitat per extensió universitària (si és el cas) --- students.mobility@etsetb.upc.edu
➢ TFG/TFM: Documents treball estudiant (memòria, etc) ---------------- Intranet ETSETB (Acadèmica > Dipòsit TFG/TFM)
➢ Crèdits optatius pràctiques: Documents treball estudiant (memòria, etc) ------------------ e-mail co-directors
➢ TG/TFM: Passes per obtenir tribunal ETSETB (diferents segons pla estudis ETSETB)

Abans de la
mobilitat

In red the documents only related to the grant. Please see at the
website the details on how and when to submit them.

Beques
Erasmus estudis
(UPC)

Convocatòria no publicada encara (anys anteriors inici juliol)
• Requisit de crèdits matriculats per quadrimestre
• Durada màxima de cada quadrimestre
(veure: Erasmus estudis, a la web ETSETB)

Erasmus pràctiques
(UPC)

Convocatòria no publicada encara (anys anteriors inici juliol)
(Veure: Erasmus pràctiques, a la web ETSETB)

Santander Erasmus
(Banco Santander)

Acabada
Addicional a les beques Erasmus (només per a estudiants Erasmus)
(Veure: Beques Santander, a la web UPC)

Mobint
(Agaur-Generalitat)

Convocatòria no publicada encara (anys anteriors inici juliol)
(Veure: Web Agaur, i selecciona “Universitats” i “mobilitat”)

Les beques Erasmus, a 2020-2021 només són per a estades a països europeus
(KA103)
Més beques a: Beques i ajuts a la mobilitat

Coronavirus
•
•
•
•
•

Es permetran les mobilitats blended, en general, començades de forma virtual tant en origen com en destí- i continuades presencialment, però no es descarta
que pugui ser a l’inrevés, en funció de l’evolució de la pandèmia. El període
presencial, per rebre l’ajut econòmic, en principi, serà obligatori.
En cas de força major, la durada de la mobilitat física prevista pot reduir-se o
cancel·lar-se i ser substituïda per una ampliació de la mobilitat virtual.
En cas d’ajut econòmic, l’estudiant només el rebrà pel període presencial.
No es finançaran mobilitats totalment virtuals.
En tots els casos, el beneficiari haurà de signar obligatòriament una clàusula de
contingències.

Adreces
•
•
•
•

Relacions internacionals de la UPC
https://www.upc.edu/sri
Erasmus i altres beques. Adreça general de la UPC.
https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat
Relacions internacionals ETSETB
https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad
Enllaç amb aquesta presentació:

https://telecos.upc.edu/ca/international/studying-abroad/copy_of_reunions-mobilitat

Moltes gràcies
Oficina de Relacions Internacionals
ETSETB
Àrea de Gestió Acadèmica
Hores d’atenció telefònica: Dilluns a dijous d’11 a 14h, Divendres 11 a 13h
Telèfon: 93 401 19 87
Mail: students.mobility@etsetb.upc.edu
Presencialment, només si és estrictament necessari i amb cita prèvia:
https://telecos.upc.edu/ca/els-serveis/secretaria-oberta/cita-previa

