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INTRODUCCIÓ

A la pàgina web de l’ETSETB, a Studying Abroad -> Beques
i ajuts a la mobilitat, trobareu informació sobre beques i
ajuts per finançar viatges i estudis, i avantatges financers.

Així mateix, també trobareu informació sobre diverses eines
i recursos que us poden ser d’utilitat amb vista a la
realització d’una estada acadèmica a l’estranger o bé per
desenvolupar la vostra carrera professional en un àmbit
internacional.



A la pàgina web de l’ETSETB, a Studying Abroad ->
Beques i ajuts a la mobilitat podeu consultar els
diferents ajuts disponibles per a realitzar estades de
mobilitat:
http://etsetb.upc.edu/ca/international/studying-
abroad/beques-i-ajuts-a-la-mobilitat-v2
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Cal destacar:

 Ajuts Erasmus+ Estudis (sol·licitud a UPC)
 Cobreixen estades quadrimestrals si es matriculen a UPC

un mínim de 20 crèdits el quadrimestre (12 si són els
darrers). Un quadrimestre és de màxim 7 mesos (tardor:
fins 31 de març; primavera: fins 31 d’agost). Durant un cicle
es pot demanar més d’un ajut fins a un màxim de 12
mesos (sempre i quan en cada un dels ajuts es matriculi a
UPC el mínim establert).

 Ajuts Erasmus+ Pràctiques (sol·licitud a UPC)
 L’ajut cobreix tota l’estada fins a un màxim de 12 mesos si

les pràctiques són curriculars (3 si no ho són)

 Ajuts Mobint (sol·licitud a AGAUR)
 200€ mensuals fins a un màxim de 1.200€. Incompatible

amb pràctiques remunerades.
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Al mateix apartat podràs consultar el mapa de
mobilitat, per cercar beques o ajuts per continent,
país o institució.

Tingues en compte que al contingut de l’apartat de
Beques i ajuts hi ha més informació que al mapa.
Així doncs et recomanem que el llegeixis amb
atenció.
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Beques a nivell de 
continent (pot incloure
tots o alguns països)

Beques a nivell de país

Beques a nivell de centre 
específic
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A l’apartat de Beques i ajuts a la mobilitat trobaràs
un enllaç al Calendari de mobilitat. En aquest
trobaràs algunes dates útils de convocatòries de
beques i data límit per a sol·licitar-les.

http://etsetb.upc.edu/ca/international/mobility-
calendar
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No oblideu de contactar amb nosaltres via
institutional.mobility@etsetb.upc.edu si trobeu altres
tipus d’ajuts o beques que puguin ser d’interès a
l’estudiantat de mobilitat.
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 Certifica el teu nivell d'idiomes: 
https://www.upc.edu/slt/ca/certifica

 Examen d'Idiomes CLUC (Certificat de llengües de les universitats
de Catalunya) – CertACLESCLUC: 
https://www.upc.edu/slt/ca/certifica/cluc

 TOEFL (Test of English as a Foreign Language): 
https://www.ets.org/toefl

 GRE (Graduate Record Examinations): https://www.ets.org/gre/

 GMAT (Graduate Management Admission Test):
http://www.mba.com/global

 Free GMAT Tests:
http://businessmajors.about.com/b/2010/03/09/free-gmat-tests.htm
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 How to do cover letters, interviews, CV, etc.:

http://jobsearch.about.com/od/coverletters/a/aa030401a.htm

 EUROPASS curriculum:

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-
vitae
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 Ability tests: https://www.cebglobal.com/shldirect/en
 GET EXPERT ADVICE on assessment techniques and navigating 

the assessment process.

 TAKE PRACTICE TESTS to better prepare yourself. Tests are 
available in several languages. 

 ADVANCE YOUR CAREER with our FREE career planning tool and 
skills certification tests.

 Career Advice: How to write graduate CVs and 
applications, plus tips and tactics to help you perform well 
at interviews and assessments
https://targetjobs.co.uk/careers-advice
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 General Writing Resources:

 Purdue OWL: The Online Writing Lab (OWL) at Purdue University 
houses writing resources and instructional material, and provides these as a 
free service of the Writing Lab at Purdue. Students, members of the 
community, and users worldwide will find information to assist with many 
writing projects. Teachers and trainers may use this material for in-class and 
out-of-class instruction.

 http://owl.english.purdue.edu/owl/.

 University of Colorado:
 http://writing.colostate.edu/index.cfm

 Servei de Llengües i Terminologia de la UPC:
 http://www.upc.edu/slt/ca/writing-resources
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