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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+ estudis: 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. Aquesta modalitat està disponible per a estudiants
de grau. Poden cursar estudis amb reconeixement acadèmic en universitats europees fora
d’Espanya, participants del programa Erasmus+ i que tinguin un conveni de mobilitat
Erasmus+ vigent amb UIC Barcelona.

Intercanvi bilateral estudis: Aquesta modalitat està disponible per a estudiants de grau.
Poden cursar estudis amb reconeixement acadèmic en universitats de qualsevol país del
món, fora d’Espanya, que tenen un conveni de mobilitat bilateral vigent amb UIC Barcelona.

Intercanvi SICUE estudis: Aquesta modalitat està disponible per a tots els estudiants de
grau. Poden cursar estudis amb reconeixement acadèmic en universitats a Espanya que
tenen un conveni de mobilitat SICUE vigent amb UIC Barcelona.

Erasmus+ pràctiques : Aquesta modalitat està disponible per a estudiants de les1

titulacions del Campus Sant Cugat, de grau. 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. Són pràctiques amb reconeixement
acadèmic gestionades per universitats/institucions que puguin tenir, o no, un conveni de
mobilitat vigent amb UIC Barcelona.

Intercanvi bilateral pràctiques¹: Aquesta modalitat està disponible per a estudiants de les
titulacions del Campus Sant Cugat, de grau. Pràctiques a qualsevol país del món, fora
d’Espanya, amb reconeixement acadèmic gestionades per universitats/institucions que
puguin tenir, o no, un conveni de mobilitat vigent amb UIC Barcelona.

Intercanvi SICUE pràctiques: Aquesta modalitat està disponible per a estudiants de les
titulacions del Campus Sant Cugat, de grau. Poden cursar estudis amb reconeixement

1 Alguna titulació podria demanar algun tipus de conveni per poder convalidar les pràctiques.
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acadèmic a universitats dins d’Espanya, que tinguin un conveni de mobilitat SICUE vigent
amb UIC Barcelona.

2. Objectiu

En aquesta convocatòria es poden sol·licitar mobilitats que es realitzaran durant el curs
acadèmic 2022-2023. Les modalitats disponibles són: Erasmus+ estudis/pràctiques,
Intercanvi bilateral estudis/pràctiques, Intercanvi SICUE estudis/pràctiques.

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 d’altres

3.1 Requisits per titulació

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 mobilitat.

L’estudiant és responsable de seguir i complir 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.

L’estudiant ha de complir amb la normativa acadèmica de la seva titulació. Consulteu a la
pàgina específica, la pestanya “Mobilitat internacional”, a “Estudia temporalment a
l’estranger”:

Grau en:
Administració i Direcció d’Empreses
Administració i Direcció d’Empreses en anglès
Arquitectura
Dret
Comunicació Audiovisual
Humanitats
Periodisme
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https://www.uic.es/ca/estudis-uic/ade/grau-en-administracio-i-direccio-dempreses
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/ade/grau-en-administracio-i-direccio-dempreses-english-programme
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/arquitectura/grau-en-arquitectura
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/dret/grau-en-dret
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/comunicacio/grau-en-comunicacio-audiovisual
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/humanitats/grau-en-humanitats-i-estudis-culturals
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/comunicacio/grau-en-periodisme
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Publicitat i RP
Bioenginyeria
Biomedicina
Educació Infantil, Educació Primària
Infermeria
Fisioteràpia
Medicina
Odontologia
Psicologia

3.2 Estudiants de dobles graus UIC Barcelona

Estudiants que cursen un doble grau (dues titulacions internes de UIC Barcelona, com ara
ADE i Dret): l’estudiant ha d’escollir una de les dues titulacions com a “titulació principal” i
podrà sol·licitar destinacions disponibles per a aquesta titulació. El pla d’estudis que podrà
cursar serà determinat per la universitat de destinació, i principalment serà de la titulació
escollida. A l’estudiant, se li aplicarà la normativa acadèmica de la seva titulació principal.

3.3 Estudiants del doble Grau en ADE + Enginyeria

Estudiants del doble Grau en ADE + Enginyeria en Producció Industrial (amb el
Politecnico di Torino):

● L’estada al PoliTo dels estudiants d’aquest programa estarà emmarcada dins del
programa Erasmus+.

● Els estudiants que participin en aquest programa no podran fer una altra mobilitat
d’estudis durant el seu cicle d’estudis.

4. Durada de la mobilitat

La durada màxima de la mobilitat per cicle d’estudi és de 12 mesos.2

La universitat de destinació també pot limitar la durada de l’estada: aquesta informació es
troba disponible en el buscador de destinacions, a la columna de places, amb “anual”
(possible fer una estada de tot el curs) i “semestral” (possible fer una estada d’un semestre),
o a la columna d’observacions (per exemple, si la mobilitat es pot fer únicament el semestre
1 o 2).

2 L’educació superior es divideix en tres cicles: grau, màster, doctorat.
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https://www.uic.es/ca/estudis-uic/comunicacio/grau-en-publicitat-i-relacions-publiques
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/medicina-i-ciencies-de-la-salut/grau-en-bioenginyeria
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/medicina-i-ciencies-de-la-salut/grau-en-ciencies-biomediques-biomedicina
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/educacio/grau-en-educacio-infantil
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/educacio/grau-en-educacio-primaria
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/medicina-i-ciencies-de-la-salut/grau-en-infermeria
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/medicina-i-ciencies-de-la-salut/grau-en-fisioterapia
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/medicina-i-ciencies-de-la-salut/grau-en-medicina
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/odontologia/grau-en-odontologia
https://www.uic.es/ca/estudis-uic/medicina-i-ciencies-de-la-salut/grau-en-psicologia
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5. Destinacions i places

Les destinacions disponibles estan publicades al cercador de convenis , al web de UIC3

Barcelona. L’estudiant pot sol·licitar només destinacions que apareixen per a la seva
titulació, en les modalitats disponibles, utilitzant els filtres del cercador. L’estudiant és
responsable de buscar les destinacions que vol sol·licitar, i assegurar-se que la destinació
aparegui disponible per a la seva titulació. Les destinacions no disponibles que apareguin a
la sol·licitud s’han d’ignorar.

Les dades a la columna “Idioma” del cercador són una referència, basada en l’última
informació de què disposa UIC Barcelona. La informació més actualitzada la trobareu a la
pàgina web de la universitat de destinació o us la podrà proporcionar la persona de
contacte de la universitat.

6. Ajuts econòmics

Totes les beques que esmentem són compatibles entre elles.

6.1 Beca Erasmus+

6.1.1 Indicacions comunes
1. Vegeu la taula dels països elegibles, i de les quantitats de la beca aquí.
2. L’obtenció d’aquesta beca està subjecta al fet que UIC Barcelona rebi els fons

Erasmus sol·licitats per part de l’Agència Nacional: la resolució sol ser en període
estival.

3. La durada mínima de la mobilitat física en un altre país és de 2 mesos.
4. La durada total de la mobilitat, i possibles mobilitats Erasmus anteriors, no pot

superar els 12 mesos durant el mateix cicle d’estudis (Arquitectura, Medicina i4

Odontologia: 24 mesos).
5. El finançament màxim per a estudis és de 5 mesos, i per a pràctiques, de 3 mesos,

tot i que la mobilitat pugui tenir més durada. Així mateix, si excepcionalment existís
en el transcurs del curs acadèmic un romanent de fons dins del pressupost al qual
pertany la mobilitat i, segons indicacions de l’Agència Nacional Erasmus, es valoraria
finançar un període més llarg.

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

3 Existeix la possibilitat de fer pràctiques en una institució sense conveni. Aquells estudiants que
estiguin interessats en aquesta opció ho han de comunicar al Servei de Relacions Internacionals.

5

https://www.uic.es/es/internacional/uic-barcelona-en-el-mundo/buscador-de-convenios-internacionales
http://www.uic.es/sites/default/files/internacional/convenis_erasmus_plus/d1_financiacion_erasmus.pdf
https://www.uic.es/sites/default/files/inline-files/Cuadro_Beca_Erasmus_EN_0.pdf
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6. UIC Barcelona realitza els pagaments de la beca segons les dades bancàries que
s’indiquin en el conveni de subvenció.

7. En el cas de nombre limitat de beques, es dona prioritat a:
a. Sol·licituds lliurades dins del termini.
b. Sol·licituds d’estudiants que encara no hagin fet cap mobilitat durant els seus

estudis a UIC Barcelona.
c. Sol·licituds amb destinació confirmada (en cas de pràctiques).
d. Sol·licituds amb més bon expedient acadèmic.

8. Si l’estudiant té nacionalitat estrangera, podrà fer la mobilitat al seu país d’origen.
9. La beca Erasmus és compatible amb la possible remuneració de la institució de

destinació.

6.1.2 Estudis o pràctiques en països del programa

1. Quan a l’estudiant se li assigni una plaça Erasmus+ en aquests països (vegeu la
taula), aquest obté aquesta beca automàticament sempre que:

1. Tingui un DNI o NIE espanyol vigent.
2. Lliuri la seva sol·licitud de mobilitat i la resta de documents i dades

sol·licitades per Relacions Internacionals dins dels terminis establerts.
2. “Beca 0”: Totes les mobilitats Erasmus+ que, per motius pressupostaris no es puguin

finançar, es consideren mobilitats Erasmus+ amb beca 0. No obstant això, els
participants han de complir amb tots els requisits i obligacions descrites en les bases
de la convocatòria.

3. L’estudiant pot rebre una ajuda addicional per realitzar el seu viatge en un transport
sostenible (ex.: tren), d’acord amb les quantitats establertes pel programa Erasmus+.
L’import aproximat és de 50 € (pagament únic) + 4 dies addicionals amb la beca
Erasmus+ per cobrir els dies de viatge.

6.1.2.1 Mobilitats combinades i altres casuístiques

1. Si l’estudiant realitza estudis i pràctiques simultàniament al mateix país,
només pot rebre la beca d’estudis.

2. Si l’estudiant sol·licita dues mobilitats Erasmus en països diferents per al
mateix curs acadèmic (d’estudis i/o de pràctiques), pot rebre aquesta beca
per a una de les mobilitats, i per a la segona, sempre que hi hagi disponibilitat
de fons.

3. Si l’estudiant sol·licita una mobilitat d’estudis, seguida per un període de
pràctiques al mateix país, pot rebre aquesta beca per a una de les mobilitats,
sempre que hi hagi disponibilitat de fons.

6
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4. Si l’estudiant fa una part de la seva mobilitat en línia estant físicament a
Espanya, aquest període en línia no pot ser finançat.

6.1.3 Beques per a estudiants amb necessitats especials o amb menys oportunitats

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

Els estudiants que

- hagin obtingut la beca del MECD (Ministeri d’Educació) o del País Basc en el curs
anterior a la mobilitat, o

- acreditin una discapacitat igual o superior al 33 %, o
- tenen la condició de refugiat o amb dret a protecció subsidiària, o han presentat

sol·licitud de protecció internacional a Espanya

tenen una ajuda addicional de 250 €/mes.

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

● Beca MECD/País Basc: ha de marcar aquesta opció en el conveni de subvenció que
se li enviarà abans de realitzar la seva mobilitat.

● Discapacitat/condició de refugiat: l’estudiant ha de presentar un comprovant oficial
juntament amb la seva sol·licitud de mobilitat.
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6.2 Beques Santander

Els requisits per a l’adjudicació d’aquestes beques es trobaran descrits a la plataforma del
Banc Santander, un cop s’hagi obert la convocatòria.

6.2.1 Beca Santander Erasmus

1. Fons provinents del Banc Santander.
2. Per obtenir aquesta beca, l’estudiant ha de tenir una plaça de mobilitat Erasmus+

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

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

6.2.2 Beca Santander Iberoamèrica

1. Fons provinents del Banc Santander.
2. Per obtenir aquesta beca, l’estudiant ha de tenir una plaça de mobilitat assignada,

amb reconeixement acadèmic, en alguna universitat participant d’aquest programa.
3. El Servei de Relacions Internacionals assignarà les beques disponibles als

sol·licitants i aquests seran responsables d’acceptar-la o de renunciar-hi en la
plataforma del Banc Santander, dins de les dates establertes.

6.2.3 Beca Mobint

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

una destinació de pràctiques confirmada, amb reconeixement acadèmic, a 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 que es requereixi, a petició

de l’estudiant.
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https://www.becas-santander.com/es
https://www.becas-santander.com/es
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6.2.4 Beca SEMP (Suïssa)

1. Swiss-European Mobility Programme: Fons gestionats per les universitats a Suïssa.
2. Per obtenir aquesta beca, l’estudiant ha de tenir una plaça de mobilitat d’estudis

assignada, amb reconeixement acadèmic, en una universitat suïssa d’aquest
programa de beques.

3. La universitat en qüestió informarà els seus estudiants sobre aquesta opció, i sobre
les gestions necessàries.

7. Reconeixement acadèmic

Els crèdits i/ 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 Learning Agreement (acord d’aprenentatge)
o del Training Agreement (acord de pràctiques), segons els requisits del programa de
mobilitat en qüestió.
Els estudiants que vulguin convalidar assignatures com a part d’una doble titulació (per
exemple, ADE + Dret), han de confirmar-ho i tenir un Learning Agreement signat per totes
dues facultats abans d’anar-se’n.

● Si a la universitat de destinació es fa servir un sistema de crèdits diferent del de UIC
Barcelona, es farà la conversió segons la taula de l’Annex I.

● En finançar la mobilitat, la facultat farà la convalidació de les notes obtingudes a la
universitat de destinació, segons les taules del Ministeri d’Educació d’Espanya, a
l’Annex II.

8. Matrícula i altres taxes

Durant la mobilitat, l’estudiant ha d’abonar les taxes de la matrícula a UIC Barcelona, i
estarà exempt de pagar-les a la universitat/institució de destinació (consulteu excepcions a
la columna “Observacions” del cercador de convenis).

Tots els estudiants de UIC Barcelona que tinguin descomptes o ajudes especials (per família
nombrosa, diversitat funcional, la beca d’excel·lència o altres) les 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/material acadèmic a la universitat/institució de destinació.

9

https://www.movetia.ch/en/programmes/swiss-programme-for-erasmus/higher-education/mobility
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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·licituds

L’estudiant ha de realitzar la seva sol·licitud de mobilitat al programa Relint 3.0 seguint les
instruccions establertes pel Servei de Relacions Internacionals, abans de la data indicada
en el calendari de la convocatòria.

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. En aquest cas, cal contactar amb el Servei de Relacions
Internacionals.

11. Adjudicació de places i resolució

Després de la data límit de lliurament de sol·licituds, el coordinador acadèmic de mobilitat
de la titulació assignarà les places disponibles als estudiants de la seva titulació, i denegarà
les sol·licituds que no compleixen amb els criteris d’assignació de plaça. Els requisits
comuns són: l’expedient acadèmic i el nombre de places disponibles en cada destinació. Els
requisits/criteris estan disponibles en els respectius apartats de mobilitat internacional de les
facultats/dels graus.

Les places pròpies de cada titulació (que no es comparteixen entre diverses titulacions),
s’assignaran segons els criteris específics de la titulació. Les places compartides entre
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https://www.uic.es/sites/default/files/inline-files/Com_sol_licitar_un_intercanvi_OUT_CAT.pdf
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diverses titulacions s’assignaran tenint en compte únicament la nota mitjana de l’expedient
acadèmic.

En el cas d’estudiants que cursin una doble titulació (per ex. ADE + Dret), la seva nota
mitjana serà la més alta de les dues titulacions, sempre que l’estudiant hagi completat
almenys 30 ECTS d’aquesta titulació.

En el cas d’empat a l’expedient, es podran valorar també: nivell d’idioma, idoneïtat de la
destinació, motivació i perfil de l’estudiant.

Posteriorment, el Servei de Relacions Internacionals publicarà la resolució de la
convocatòria:

1a resolució: assignació de places segons l’ordre de preferència de cada sol·licitud. No és
possible modificar l’ordre després de la data límit de sol·licituds.

1r període d’acceptació/rebuig de les places: les opcions per als estudiants seran:
- acceptació de la plaça
- rebutjar la plaça i cancel·lar la seva mobilitat
- rebutjar la plaça per poder participar en la 2a ronda (no recomanable)

2a ronda: sol·licitud de places cancel·lades/vacants: els següents grups d’estudiants
podran sol·licitar les places cancel·lades/vacants, i les places se’ls assignaran en aquest
ordre de prioritat:

1. Els estudiants que compleixen amb els requisits de mobilitat, però que per falta de
places no han obtingut cap de les places sol·licitades en la 1a resolució.

2. Els estudiants que tenien una plaça assignada, però l’han rebutjat per poder optar a
una plaça diferent (no es podrà garantir per endavant que l’estudiant obtingui una
plaça específica). És una opció no recomanada ja que l’estudiant, que ja tenia una
plaça sol·licitada segons les seves preferències, corre el risc de quedar-se sense
plaça.

2a resolució: assignació de places, en què s’assignen places de la 2a ronda.

2n període d’acceptació/rebuig de les places: els estudiants de la 2a resolució hauran
d’acceptar o rebutjar la seva plaça.

Les places cancel·lades durant o després del 2n període d’acceptació/rebuig de les places
quedaran sense assignar.
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No s’acceptaran canvis de destinació posteriors a les dates límits d’acceptació/rebuig, a
excepció de situacions de força major.

En totes dues resolucions, apareixeran també els estudiants als quals s’ha assignat una
plaça, però que encara no compleixen amb tots els requisits per poder realitzar la seva
mobilitat (vegeu la normativa acadèmica de la titulació).

12. Acceptació/renúncia de places

Després de la data de la publicació de la resolució, l’estudiant té 7 dies naturals per
acceptar la plaça o renunciar-hi.

El Servei de Relacions Internacionals s’encarregarà d’informar les universitats/institucions
de destinació sobre les possibles cancel·lacions dels estudiants.

Si l’estudiant no comunica la seva decisió al Servei de Relacions Internacionals dins dels
terminis indicats, es considerarà que ha decidit cancel·lar la seva plaça.

Si l’estudiant està tramitant sol·licituds per a dos programes alhora (per exemple, intercanvi i
doble titulació internacional), o està buscant centres de pràctiques amb què UIC Barcelona
no té conveni, haurà d’acceptar la plaça d’aquesta convocatòria, i realitzar els dos
processos paral·lelament fins a poder prendre una decisió.

13. Resolució extraordinària

Després del tancament d’actes de la 2a convocatòria del curs acadèmic actual, cada
facultat/titulació farà la revisió dels estudiants amb plaça de mobilitat assignada, per
determinar si finalment podran realitzar la mobilitat en el curs següent, segons la normativa
acadèmica o de pràctiques de cada titulació.

La facultat és la responsable de publicar la resolució extraordinària. El Servei de Relacions
Internacionals ha d’informar les universitats de destinació sobre les possibles cancel·lacions
dels estudiants.
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14. Admissió definitiva a la mobilitat

El Servei de Relacions Internacionals és el responsable de nominar els estudiants als quals
s’ha assignat una plaça per fer una mobilitat d’estudis/pràctiques.

Cada estudiant és responsable de coordinar amb la universitat de destinació la correcta
gestió de tots els tràmits necessaris, fins a rebre la carta d’acceptació.

L’estudiant podrà contactar amb la universitat de destinació un cop hagi estat nominat,
encara que aquesta no s’hi hagi posat en contacte prèviament. La universitat de destinació
l’informarà dels passos que ha de seguir i de la documentació que ha de preparar, per
matricular-se en la destinació com a estudiant d’intercanvi.

Si, per alguna circumstància, l’estudiant no fos admès a la universitat/institució de
destinació, si l’estudiant hi està interessat, UIC Barcelona pot proposar-li noves destinacions
disponibles en aquell moment. No obstant això, UIC Barcelona no té l’obligació d’assegurar
un nou destí a l’estudiant.

Es recomana no reservar viatges, pagar reserves d’allotjament, etc. abans d’haver rebut la
carta d’acceptació des de la universitat/institució de destinació. Si l’estudiant vol preparar el
seu viatge amb antelació, es recomana contractar una assegurança de cancel·lació.

15. Altres peticions especials

L’estudiant ha de tenir en compte que qualsevol petició que es faci fora dels terminis, o per
alguna circumstància especial fora de la normativa, s’ha de fer contactant amb el Servei de
Relacions Internacionals. Aquest informarà l’estudiant de com realitzar la seva petició a
través d’instància, o notificació per correu electrònic, segons el cas. Es pot consultar el
protocol d'instàncies i casos especials en l'apartat de preguntes freqüents.

16. Calendari i contactes

● Termini d’acceptació de sol·licituds: 17/01/2022 – 06/02/2022 (23:59 h)
● 1a resolució: 21/02/2022
● 1r període d’acceptació/rebuig de les places: 21/02/2022-27/02/2022
● 2a ronda: sol·licitud de places cancel·lades/vacants: 28/02/2022-06/03/2022
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● 2a resolució: 09/03/2022
● 2n període d’acceptació/rebuig de les places: 09/03/2022-15/03/2022
● Resolució extraordinària: es determinarà segons els requisits de cada titulació

Relacions Internacionals Campus Barcelona: exchange.bcn@uic.es

Relacions Internacionals Campus Sant Cugat: exchange.scu@uic.es
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Annex I: Conversió de crèdits
Per norma general, es fa la conversió dels crèdits utilitzant les equivalències esmentades
més avall. En cada cas individual pot variar lleument, per ajustar la càrrega lectiva a la
durada de l’estada.

Europa:

Sistema de crèdits aplicat a UIC Barcelona, i en la majoria de les universitats europees:
ECTS

Excepció: Regne Unit: 2 crèdits = 1 ECTS

Altres països:

Austràlia: 1 crèdit = 2,5 ECTS

Canadà: 0,5 crèdits = 6 ECTS; 2,5 crèdits = 30 ECTS

Corea del Sud: 1 crèdit = 2 ECTS; 3 crèdits = 5 ECTS

Estats Units: 1 crèdit = 2 ECTS

Taiwan: 1 crèdit = 2 ECTS
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Annex II: Convalidació de notes
En finalitzar la mobilitat i després de rebre el certificat acadèmic oficial (Transcript of
Records) de la universitat de destinació, la facultat de l’estudiant realitzarà la convalidació
de les notes obtingudes, per norma general segons les taules del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport. L’estudiant pot consultar més informació sobre aquest procés a la seva
facultat.

No es poden obtenir matrícules d’honor durant la mobilitat.

En el cas de suspendre alguna assignatura, l’estudiant podrà:

- Recuperar l’assignatura a la universitat de destinació, segons la normativa d’aquesta
(l’estudiant serà responsable de sol·licitar la informació a la seva universitat de
destinació).

- Recuperar l’assignatura realitzant l’examen de UIC Barcelona de l’assignatura que
se li havia de convalidar.

És important tenir en compte que les assignatures suspeses durant una mobilitat realitzada
en l’últim curs de la carrera poden allargar la durada dels estudis.
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