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Les incidències són de set tipus: 
 

1. Sol·licitud de mobilitat fora del termini 
2. Cancel·lació de mobilitat fora del termini 
3. Canvi de destinació (per decisió lliure de l’estudiant) 
4. Canvi de període (per decisió lliure de l’estudiant) 
5. Canvi de destinació (força major per part de la destinació) 
6. Canvi de període (força major per part de la destinació) 
7. Sol·licitud de nou conveni 

 
1. Sol·licitud de mobilitat fora del termini: 
 

1. És obligatori utilitzar la plantilla d’instància oficial. 
2. L’estudiant ha de sol·licitar el document d’instància a RI.   
3. RI li passa les destinacions disponibles, i el document d’instància. 
4. L’estudiant omple la instància i l’envia o lliura a RI. 
5. RI envia la instància al coordinador acadèmic. 
6. La resolució de la instància es realitza a la Junta de Centre de la facultat. La facultat 

comunica a RI la resolució. 
7. RI contacta amb l’estudiant. 
8. RI actualitza les bases de dades, i fa les gestions amb la universitat de destí. 

 
Només es poden sol·licitar destinacions que estaven incloses en la convocatòria, és a dir: 

- Si després ha sortit un nou conveni, no es podrà sol·licitar. 
- Si en una destinació ja no queden places, no es podrà sol·licitar. 

 
És important tenir en compte el que s’ha esmentat en el punt 14 de la “Convocatòria de 
mobilitat d’estudis/pràctiques 2020-2021” sobre l’admissió final a la mobilitat. 
 
2. Cancel·lació de mobilitat fora del termini: 
 

1. L’estudiant ho ha de comunicar per correu electrònic a RI.  
2. RI ho comunica a la facultat. 
3. Cal exposar la raó per la cancel·lació de la mobilitat. 
4. Aplica en aquells casos en què l’estudiant cancel·la la mobilitat després del període 

d’acceptació/rebuig (10 dies naturals després de la resolució). 
Es demana als estudiants ser responsables amb la seva decisió, ja que afecta directament 
els seus companys (les places cancel·lades quedaran buides). 

 



 
Gestió de casos especials outgoing, 
informació per a estudiants 
 
Servei de Relacions Internacionals 
actualitzat setembre 2020 

_____________________________________________ 
   
3. Canvi de destinació (per decisió lliure de l’estudiant): 
 

1. És obligatori utilitzar la plantilla d’instància oficial. 
2. L’estudiant ha de sol·licitar el document d’instància a RI. 
3. RI li passa les destinacions disponibles, i el document d’instància. 
4. L’estudiant omple la instància i la lliura a RI per correu electrònic o impresa. 
5. RI envia la instància al coordinador acadèmic. 
6. La resolució de la instància es fa a la Junta de Centre de la facultat. La facultat 

comunica a RI la resolució. 
7. RI contacta amb l’estudiant. 
8. RI actualitza les bases de dades, i fa les gestions amb la universitat de 

destinació.  
 
Només es poden sol·licitar destinacions que estaven incloses en la convocatòria, és a dir: 
Si després ha sortit un nou conveni, no es podrà sol·licitar. 

- Si en una destinació ja no queden places, no es podrà sol·licitar. 
 
És important tenir en compte el que s’ha esmentat en el punt 14. L’admissió definitiva a la 
mobilitat de la “Convocatòria de mobilitat d’estudis/pràctiques 2020-2021". 
 
4. Canvi de període (per decisió lliure de l’estudiant): 
 

1. L’estudiant ho ha de comunicar per correu electrònic a RI.  
2. RI ho comunica a la facultat (al CAM). 
3. La facultat (CAM) confirma l’acceptació/denegació. 
4. RI ho comunica a l’estudiant i a la universitat de destinació. 

 
5. Canvi de destinació (força major per part de la destinació) 
 

1. L’estudiant ho ha de comunicar per correu electrònic a RI / o el partner ho 
comunica a RI.  

2. RI ofereix en primer lloc les opcions disponibles*. 
3. L’estudiant escull nou destí. 
4. RI ho comunica a la facultat (al CAM). 
5. La facultat confirma el canvi (el CAM). 
6. RI contacta amb l’estudiant. 
7. RI actualitza les bases de dades, i fa les gestions amb la universitat de destinació. 
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* En el cas que les destinacions disponibles no siguin viables per a l’estudiant (idioma, cost econòmic, 
convalidacions), en la mesura del possible, es podran oferir nous convenis que hagin sortit després de la data límit 
de la convocatòria, o es podran sol·licitar places extra a un partner. 
 
6. Canvi de període (força major per part de la destinació): 
 

1. L’estudiant ho ha de comunicar per correu electrònic a RI / o el partner ho 
comunica a RI.  

2. RI ho comunica a la facultat (al CAM). 
3. La facultat (el CAM) confirma el canvi. 
4. RI ho comunica a l’estudiant i a la universitat de destinació. 
5. En el cas que per raons acadèmiques l’estudiant no pugui realitzar el seu intercanvi 

en un altre període, se li oferirà una altra destinació entre les places disponibles. 
 
7. Sol·licitud de nou conveni: 
 

1. És obligatori utilitzar la plantilla d’instància oficial. 
2. L’estudiant ha de sol·licitar el document d’instància a RI.  
3. L’estudiant haurà de fer la revisió inicial del pla d’estudis de la universitat proposada, 

i proporcionar un contacte de la universitat en qüestió. 
4. L’estudiant omple la instància i la lliura a RI.  
5. RI es posa en contacte amb la facultat. 
6. La facultat revisa: si hi ha destinació d’interès o pla d’estudis compatible. 
7. Si no hi ha interès, RI ho comunica a l’estudiant. 
8. Si hi ha interès, RI comença les gestions amb la universitat. 
9. RI comunica a l’estudiant el resultat final del procés. 

 
L’estudiant es compromet a anar-se’n de mobilitat al destí sol·licitat, si es confirma el conveni. 


