
Com fer una sol·licitud d’intercanvi a Relint? (outgoing) 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

1. Obre el navegador 
2. Accedeix a Relint 2.0 des de: http://www.uic.es/relint2/controls/. 

Selecciona: Estic matriculat a UIC Barcelona i introdueix l’usuari i 
contrasenya de UIC Barcelona (intranet) 

a. Si és la primera vegada que fas una sol·licitud, apareixerà el missatge 
següent: 
Encara no has sol·licitat cap estada. Clica aquí si vols sol·licitar-ne una. 

b. Si ja has fet altres sol·licituds abans, selecciona: Demanar una estada. 
Apareixerà aquest missatge: Encara no has sol·licitat cap estada o en tens 
altres anteriors cancel·lades. Clica aquí si vols sol·licitar-ne una. 

3. Selecciona l’idioma de preferència mitjançant  a la part superior 
dreta de la finestra. 

4. Completa les quatre pestanyes de la sol·licitud: 
 

 Dades personals i detalls de l’estada 
• Comprova que les dades personals són correctes. Aquesta és la 

informació que s’utilitzarà durant tot l’intercanvi. L’adreça ha de ser 
permanent i accessible com a mínim fins al setembre del curs 
següent. 

• Àrea d’estudis: 
Educació = Educació 
Arts i humanitats = Grau en Humanitats 
Ciències socials, periodisme i documentació = graus en Comunicació 
Negocis, administració i dret = ADE, Dret i els seus màsters, Gestió 
Cultural 
Enginyeria, indústria i construcció = Bioenginyeria, Arquitectura i els 
seus màsters 
Salut i serveis socials = la resta de titulacions de Sant Cugat 

1. Vine a les sessions informatives i llegeix la presentació que hi farem 
2. Tingues en compte els requisits específics de la teva facultat 
3. Posa’t en contacte amb el coordinador acadèmic de la teva facultat 
4. Consulta la llista de convenis disponibles: 

• https://www.uic.es/ca/internacional/uic-barcelona-al-mon/cercador-de-
convenis-internacionals 

• Utilitza el filtre “Àrees de coneixement” per buscar el teu grau 
• Utilitza el filtre “Tipologia”: només pots escollir destins “bilateral”, 

“Erasmus” i “SICUE” en aquesta sol·licitud 
 

Com lliuro la meva sol·licitud?: 
1. Omple la sol·licitud en línia. 
2. Imprimeix i signa el document. 
3. Envia el document signat a Relacions Internacionals per correu electrònic 

dins del termini. 
4. UIC Barcelona pot desestimar la sol·licitud. En aquest cas, se te n’informarà. 

RECOMANACIONS ABANS DE COMENÇAR 
 

PASSOS DE LA SOL·LICITUD 
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• Completa cinc universitats per ordre de preferència. Deixa en 

blanc la secció d’informació de la universitat de destinació. L’ompliràs 
més endavant, quan sàpigues la destinació que se t’ha assignat. 

• Completa: curs en el qual vols participar, la teva titulació a UIC 
Barcelona i els anys que has cursat, incloent-hi l’actual, i les dates 
aproximades d’anada i tornada (p. ex. semestre 1 setembre-gener, 
semestre 2 gener-juny). 

Interessos 
• Descriu breument les motivacions i objectius per participar en 

l’intercanvi. 
• Indica si vols compartir el teu correu electrònic amb altres alumnes que 

vagin d’intercanvi. 
• Indica si tens alguna dificultat mèdica i la persona de contacte 

permanent amb qui contactar en cas d’emergència. 

Contactes d’emergència 
• Indica si tens alguna dificultat mèdica i la persona de contacte 

permanent amb qui contactar en cas d’emergència. 
Idiomes 

• Indica el teu idioma matern, i els idiomes que parles i el nivell. 
• Deixa en blanc la secció d’informació de la universitat de destinació. 

L’ompliràs més endavant, quan sàpigues la destinació que se 
t’ha assignat. 

 
5. Si vols guardar i continuar més endavant, guarda la sol·licitud  
6. Envia el document en línia, responent que sí a l’opció Enviar a UIC Barcelona, 

que hi ha al final de la primera pàgina de la sol·licitud. 
7. Guarda i descàrrega la sol·licitud en PDF  
8. Signa i lliura la sol·licitud al Servei de Relacions Internacionals per correu 

electrònic abans que s’acabi el termini de sol·licitud. No cal la signatura 
del coordinador. 

 
 
 
 
Campus Barcelona    Campus Sant Cugat 
Humanitats      Educació 
Ciències Econòmiques i Socials  Odontologia 
Dret       Medicina 
Comunicació      Fisioteràpia 
School of Architecture    Infermeria 
      Bioenginyeria 
      Biomedicina 
      Psicologia 
 
Immaculada, 22    Josep Trueta, s/n  
08017 Barcelona     08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
T. +34 930 541 800    T. +34 935 042 000  
exchange.bcn@uic.es   exchange.scu@uic.es 
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