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1. Presentació

En aquesta convocatòria els estudiants matriculats en estudis oficials de UIC Barcelona
poden sol·licitar un intercanvi en els programes següents:

Erasmus+ pràctiques “modalitat lliure”: Programa de mobilitat impulsat pel Servei
Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE), amb finançament de la Unió
Europea (UE), i adherit als principis de la Carta ECHE. Poden fer pràctiques en qualsevol
país del programa Erasmus+, fora d’Espanya, o al Regne Unit. Les empreses podran ser
públiques o privades . Disponible per a tots els estudiants de grau, màster i doctorat.1

Poden ser pràctiques curriculars, extracurriculars o per a acabats de titular.2

2. Objectiu

En aquesta convocatòria es poden sol·licitar mobilitats que es duran a terme durant el curs
acadèmic 2022-2023, a excepció de les pràctiques dels recentment titulats, que es podran
fer fins a 12 mesos després que l’estudiant s’hagi graduat.

L’objectiu principal de la mobilitat internacional a través de l’intercanvi acadèmic és oferir als
estudiants, mitjançant l’aprenentatge en altres països, millors competències educatives,
lingüístiques i culturals. L’experiència internacional requereix el desenvolupament de
capacitats com el compromís, l’adaptació, la flexibilitat i la immersió cultural, que augmenten
l’ocupabilitat i doten els estudiants d’una visió global i integradora.

3. Requisits acadèmics i altres

L’estudiant ha d’estar matriculat a UIC Barcelona en el curs en què sol·licita la mobilitat.
També ha d’estar matriculat a UIC Barcelona durant la seva mobilitat (excepte en el cas
d’Erasmus+ recentment titulats).

L’estudiant és responsable de seguir i complir amb les indicacions i els terminis establerts
per la seva titulació, pel Servei de Relacions Internacionals i per la universitat/institució de
destinació en tot moment del procés.

2 Qualsevol estudiant pot buscar pràctiques fora de la UE i del programa Erasmus+, i sol·licitar les
beques disponibles. Haurà de gestionar amb la seva facultat el reconeixement acadèmic, si n’hi
hagués.

1 Excepte oficines de la UE, delegacions diplomàtiques d’Espanya a Europa i organitzacions
encarregades de gestionar programes de la UE, com les agències nacionals (per evitar possibles
conflictes d’interessos o finançament compartit).

http://sepie.es/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries
https://www.uic.es/ca/internacional/estudia-lestranger/programes-dintercanvi/practiques-erasmus
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
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L’estudiant ha de complir amb els criteris i requisits de pràctiques de la seva facultat, si es
tracta de pràctiques curriculars. Per a més informació, contacteu amb el coordinador de
pràctiques de la facultat de l’estudiant.

4. Durada de la mobilitat

La durada màxima de la mobilitat Erasmus+ pràctiques és de 12 mesos (Arquitectura,
Medicina i Odontologia: 24 mesos).

5. Destinacions

L’estudiant és responsable de buscar-se la destinació. Per això, té a la seva disposició per
exemple les eines següents: plataformes en línia, pot contactar amb Alumni & Career
Services, o consultar-ho amb el seu coordinador de pràctiques.

6. Ajuts econòmics

Beca Erasmus+ pràctiques:
1. Si s’assigna una plaça Erasmus+ a l’estudiant, aquest obtindrà aquesta beca

automàticament sempre que:
a. Tingui un DNI o NIE espanyol vigent.
b. Lliuri la sol·licitud de mobilitat, i altres documents i dades sol·licitades per

Relacions Internacionals en tot moment de la mobilitat, dins dels terminis
establerts.

c. UIC Barcelona rebi els fons Erasmus sol·licitats per part de SEPIE: la
resolució sol ser en període estival.

d. La durada mínima de la mobilitat sigui de 2 mesos.
e. La durada total de la mobilitat, i possibles mobilitats Erasmus anteriors, no

superi els 12 mesos durant el mateix cicle educatiu (Arquitectura, Medicina i3

Odontologia: 24 mesos).
2. El finançament màxim per a pràctiques és de 3 mesos, tot i que la mobilitat pot durar

més. Si excepcionalment hi hagués en el transcurs del curs acadèmic un romanent
de fons dins del pressupost de la mobilitat i, segons indicacions de l’Agència
Nacional Erasmus, es valorarà finançar-ne un període més llarg.

3. Vegeu la taula de les quantitats de la beca aquí.
4. UIC Barcelona farà els pagaments de la beca segons les dades bancàries que

s’indiquen al Conveni de Subvenció.

3 L’educació superior es divideix en tres cicles: grau, màster, doctorat.

https://www.uic.es/ca/internacional/estudia-lestranger/programes-dintercanvi/on-trobar-practiques
https://www.uic.es/sites/default/files/inline-files/Cuadro_Beca_Erasmus_EN.pdf
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5. Es donarà preferència als estudiants que encara no hagin realitzat una mobilitat
Erasmus+. Per als estudiants que vulguin realitzar una segona mobilitat, l’adjudicació
de la beca estarà condicionada als fons disponibles.

6. “Beca 0”: totes les mobilitats Erasmus+, que per motius pressupostaris no es puguin
finançar, es consideraran mobilitats Erasmus+ amb beca 0. No obstant això, els
participants hauran de complir amb tots els requisits i obligacions descrites en les
bases de la convocatòria.

7. Compatible amb la beca Mobint, la beca Santander Erasmus, i qualsevol beca de
fons privats.

8. Si l’estudiant té nacionalitat estrangera, podrà fer la mobilitat al seu país d’origen.
9. Compatible amb la possible remuneració de l’empresa.

Mobilitats combinades i altres casuístiques Erasmus+.

1. Si l’estudiant sol·licita dues destinacions Erasmus diferents per al mateix curs
acadèmic, pot rebre aquesta beca per a una destinació, i per a la segona destinació
en cas de disponibilitat de fons.
2. Si l’estudiant fa una part de la seva mobilitat en línia estant físicament a Espanya,
aquest període en línia no es podrà finançar.

Beques per a estudiants amb necessitats especials o amb menys oportunitats

El programa Erasmus+ té l’objectiu de promoure l’equitat i la inclusió amb la facilitació de
l’accés als participants al programa. Una persona amb necessitats especials és un
participant potencial la situació individual física, psíquica, social o econòmica del qual li
impedeix participar en el projecte o en l’acció de mobilitat sense un suport financer
addicional. Aquests participants podran tenir dret a una subvenció addicional per cobrir els
costos suplementaris de participar en les activitats de mobilitat.

Els estudiants que hagin obtingut la beca del MECD (Ministeri d’Educació), del País Basc o
del Govern de Navarra en el curs anterior a la mobilitat, o que acreditin una discapacitat
igual o superior al 33 %, tindran una ajuda addicional de 250 €/mes.

L’estudiant que vulgui sol·licitar aquesta ajuda addicional, l’haurà de tramitar de la manera
següent:

● Beca MECD/País Basc/Govern de Navarra: marcarà aquesta opció en el
Conveni de Subvenció que se li enviarà abans de fer la mobilitat.
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● Discapacitat: l’estudiant haurà de presentar un comprovant oficial juntament
amb la sol·licitud de mobilitat.

Beca Santander Erasmus:
1. Fons provinents del Banc Santander.
2. Els requisits per a l’adjudicació d’aquestes beques es descriuen a la plataforma del

Banco Santander, un cop s’hagi obert la convocatòria.
3. Per obtenir aquesta beca, l’estudiant ha de tenir una plaça de mobilitat Erasmus+

assignada, o una altra destinació de pràctiques a Europa confirmada, amb
reconeixement acadèmic.

4. El Servei de Relacions Internacionals assigna les beques disponibles als sol·licitants,
i aquests són responsables d’acceptar-la o de renunciar-hi a la plataforma del Banc
Santander dins de les dates establertes.

5. Compatible amb la beca Mobint, la beca Erasmus+ i qualsevol beca de fons privats.

Beca Mobint:
1. Fons provinents de la Generalitat de Catalunya, d’AGAUR.
2. Per obtenir aquesta beca, l’estudiant ha de tenir una plaça de mobilitat assignada, o

una altra destinació de pràctiques confirmada, amb reconeixement acadèmic, en
qualsevol país del món, menys Espanya.

3. AGAUR determina els requisits per assignar la beca.
4. AGAUR assigna les beques disponibles als sol·licitants, i és responsable de la

convocatòria que es publica cada curs.
5. L’estudiant ha de gestionar la sol·licitud i tots els documents directament amb

AGAUR.
6. UIC Barcelona pot proporcionar documentació de suport requerida, a petició de

l’estudiant.
7. Compatible amb la beca Erasmus+ estudis, Santander Erasmus, i qualsevol beca de

fons privats.

7. Reconeixement acadèmic de les pràctiques curriculars

Els crèdits i les activitats dutes a terme durant la mobilitat es podran convalidar com a part
dels estudis a UIC Barcelona, sempre que l’estudiant ho hagi acordat degudament amb la
seva facultat, abans de la seva mobilitat, a través del Training Agreement / conveni de
pràctiques.

https://www.becas-santander.com/es
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/Grants-for-University-Studies/
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8. Matrícula i altres taxes

L‘estudiant haurà d’estar matriculat a UIC Barcelona quan sol·liciti aquesta mobilitat, encara
que faci l’estada com a titulat recent.

Si es tracta de pràctiques curriculars amb reconeixement acadèmic, també ha d’estar
matriculat durant la mobilitat. Tots els estudiants matriculats a UIC Barcelona durant la
mobilitat i que tinguin descomptes o ajudes especials (per família nombrosa, diversitat
funcional, la beca d’excel·lència o altres) els mantindran també durant tot el període de
mobilitat.

L’estudiant haurà d’assumir les despeses d’allotjament, manutenció, viatge, visat,
assegurança i altres despeses personals, com també, en alguns casos, taxes
administratives o d’equipament o material acadèmic a universitat/institució/empresa de
destinació.

9. Assegurances

Abans de marxar de mobilitat, l’estudiant ha de demostrar que disposa d’una assegurança
per a la seva estada que li cobreixi en el país de destinació almenys el següent:

- Accidents
- Assistència en viatge
- Assistència mèdica
- Responsabilitat civil

UIC Barcelona recomana ERGO Seguros, amb els quals col·labora regularment i que
garanteix totes aquestes cobertures. El Servei de Relacions Internacionals informarà
l’estudiant sobre les característiques i la contractació d’aquesta pòlissa.

10. Procés de sol·licitud

L’estudiant pot sol·licitar la beca Erasmus + pràctiques “modalitat lliure”, en qualsevol
moment del curs. Es pot fer tot i que l’estudiant encara no tingui la seva destinació
confirmada.

Per fer la sol·licitud, l’estudiant s’haurà de registrar al programa Relint 3.0 i enviar la
sol·licitud, seguint les instruccions establertes pel Servei de Relacions Internacionals.

https://www.uic.es/sites/default/files/inline-files/Com_sol_licitar_un_intercanvi_OUT_CAT.pdf
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Si l’estudiant vol sol·licitar dues destinacions diferents per al mateix curs acadèmic (p. Ex.
Destinació X per al semestre 1 i destinació Y per al semestre 2), ha de realitzar dues
sol·licituds separades. Cal contactar amb el Servei de Relacions Internacionals.

11. Adjudicació de les beques Erasmus+

A finals del curs acadèmic, l’Agència Nacional d’Erasmus (SEPIE) ens comunica el nombre
de beques que s’ha adjudicat a UIC Barcelona. En aquest moment, podrem confirmar a tots
els sol·licitants si són beneficiaris d’una beca Erasmus+ pràctiques o no ho són, per ordre
d’arribada de les confirmacions de les pràctiques.

En el cas d’un nombre limitat de beques, es donarà prioritat a:

1. Sol·licituds d’estudiants amb una destinació confirmada, que no hagin fet cap altra
mobilitat Erasmus+ durant els seus estudis a UIC Barcelona.
2. Sol·licituds amb una destinació confirmada.

12. Acceptació/renúncia de places

Si en qualsevol moment del procés, l’estudiant no continua interessat a obtenir la beca que
ha sol·licitat, n’ha d’informar el Servei de Relacions Internacionals al més aviat possible.

Es recomana no reservar viatges, pagar reserves d’allotjament, etc. abans de rebre la carta
d’acceptació de la institució de destinació. Si l’estudiant vol preparar-se el viatge abans, es
recomana que es contracti una assegurança de cancel·lació.

13. Contacte

Relacions Internacionals Campus Barcelona: exchange.bcn@uic.es
Relacions Internacionals Campus Sant Cugat: exchange.scu@uic.es

mailto:exchange.bcn@uic.es
mailto:exchange.scu@uic.es

