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Sol·licitud per realitzar una estada a UIC Barcelona  
 

 

 

 
 

1r pas: la presol·licitud 

1. Obre el navegador i copia l’enllaç següent: http://www.uic.es/relint2 

2. Tria l’idioma (icona de la bandera) que prefereixis. 

3. Fes clic a la primera casella, Vull fer una estada a la UIC , i seràs dirigit a una altra 
pàgina. 

4. A la part superior esquerra de la pàgina veuràs la pestanya Demanar estada . Clica-
hi i s’obrirà el formulari de presol·licitud. 

5. Omple’l amb les dades personals. 

6. Envia la presol·licitud. 

7. Rebràs un missatge electrònic per confirmar l’adreça electrònica. 

 
  

2n pas: la matriculació 

1. Obre el navegador i copia l’enllaç següent: http://www.uic.es/relint2 

2. Una vegada la UIC hagi acceptat la presol·licitud (el procés pot durar uns dies), 
rebràs un missatge electrònic des de Relint 2.0 que t’informarà que pots accedir al 
programa per completar la matriculació. Entra a l’enllaç: http://www.uic.es/relint2 

3. Fes clic a la segona casella, No estic matriculat a la UIC però ja he fet una 
presol·licitud , i accediràs a una altra pàgina. 

4. Introdueix-hi l’usuari i la contrasenya. Recorda que l’usuari és l’adreça electrònica i 
la contrasenya és la que vas introduir al full de presol·licitud. 

5. Fes clic a la pestanya La meva estada . 

6. Fes clic a la icona Editar  . 

7. Emplena les pestanyes següents amb la informació requerida: 

•  Dades personals  

- Detalla el període que passaràs a la nostra universitat tenint en 
compte el calendari acadèmic de la UIC (classes semestrals).  

- És obligatori pujar una foto per incloure-la al carnet d’estudiant, que 
necessitaràs quan arribis a la UIC. 
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• Interessos  

- Detalla de forma breu les motivacions que t’han portat a la nostra 
universitat. 

•  Contacte d’emergència  

- Especifica si tens algun problema mèdic que s’hagi de tenir en 
compte i indica una persona de contacte permanent que sigui 
accessible mentre duri la teva estada a la universitat. 

•  Idiomes  

- Detalla la teva llengua materna, les llengües que parles i les que faràs 
servir a les classes de la UIC. 

- Recorda que has de demostrar el nivell de llengua amb un certificat 
oficial si vols assistir a classes impartides en una llengua diferent de 
la teva. 

•  Learning agreement  (segueix les instruccions de l’apartat III. Learning 

agreement on-line a Relint 2.0 , pàgina 3) 

8. Una vegada hagis completat aquestes cinc pestanyes, has de tornar a la primera 
( Dades personals ). Si tota la informació introduïda és correcta, després de fer clic a 
la pestanya Enviar a la UIC  —a la part inferior esquerra de la finestra— confirma-
ho clicant Sí . Amb aquesta acció enviaràs el formulari de matriculació al 
Departament de Relacions Internacionals perquè el revisin. 

9. Desa el formulari de matriculació fent clic a la icona . 

Tingues en compte que has d’omplir tots els camps; si no, el formulari no s’enviarà. 
Els camps sense omplir quedaran marcats en vermell. 

10. Has d’imprimir el formulari de matriculació, firmar-lo i enviar-lo per correu 
electrònic amb la resta de documentació necessària (vegeu la llista de l’apartat II, 
pàgina 3). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT:  
 

- Abans d’enviar el formulari (pas 8) el pots guardar en qualsevol moment i modificar-lo 

més endavant utilitzant la icona . Una vegada s’hagi enviat el formulari no es podran 
fer més canvis. 

- Només el podràs imprimir una vegada hagis enviat el formulari en línia fent clic a  
Desar  i Sí  a la pregunta Enviar a la UIC? .  
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 Còpia escanejada i signada del document Llista de documentació necessària .  

 Còpia escanejada i signada de la presol·licitud en línia (Relint 2.0). 

 Còpia compulsada del certificat acadèmic de l’estudiant amb segell de la universitat 
d’origen. 

 Còpia del document nacional d’identitat o passaport de l’estudiant. 

 Certificat de coneixement de l’idioma: es requereix un certificat de coneixement del 
nivell B2 d’espanyol a fi de poder seguir les classes (no s’aplica als estudiants que tinguin 
l’espanyol com a llengua materna o llengua principal d’estudi). 

Els estudiants d’Administració d’Empreses o els estudiants que assisteixin a classes 
impartides en anglès han de proporcionar un certificat de nivell B2 d’anglès. 

S’acceptaran els certificats de nivell B2 que expedeixi la universitat d’origen. 

 Targeta sanitària europea (estudiants europeus) o assegurança sanitària internacional 
amb cobertura a Espanya (estudiants de fora de la Unió Europea). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

II. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 

IMPORTANT. Terminis i contactes per enviar el formulari de matriculació per correu 
electrònic 

 Matriculacions del 1r semestre i anuals: fins al 15 de juny. 

 Matriculacions del 2n semestre: fins al 15 de novembre. 

Fes servir una de les adreces de correu següents per enviar la documentació necessària en 
funció de la facultat en què et matriculis: 

 exchange.bcn@uic.es: si et vols matricular a les facultats d’Arquitectura, Ciències 
Econòmiques, Dret, Humanitats, Periodisme, Comunicació Audiovisual o Publicitat i 
Relacions Públiques.  

 exchange.scu@uic.es: si et vols matricular a les facultats d’Odontologia, Infermeria, 
Fisioteràpia, Medicina o Educació.  
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1. Obre el navegador i copia l’enllaç següent: http://www.uic.es/relint2 

2. Fes clic a la segona casella, No estic matriculat a la UIC però ya he fet una 
presol·licitud) , i accediràs a una altra pàgina. 

3. Introdueix-hi l’usuari i la contrasenya. Recorda que l’usuari és l’adreça electrònica i la 
contrasenya és la que vas introduir al full de presol·licitud. 

4. Fes clic a la pestanya La meva estada . 

5. Fes clic a la icona Editar  . 

6. Accedeix al nivell Learning agreement . 

7. Fes clic a Crear un learning agreement . 

 Accedeix al document corresponent als teus estudis que hem enviat a l’adreça 
electrònica que ens has proporcionat. Hi trobaràs tota la informació acadèmica 
(informació sobre assignatures, horaris...). 

8. Fes clic a la icona d’afegir per introduir una assignatura. L’has de buscar amb el 
codi de l’assignatura: trobaràs el codi al full de la facultat o a www.uic.es introduint-
hi el nom de l’assignatura. 

9. Per afegir més assignatures, fes clic a la icona  i tria les assignatures. 

10. Una vegada hagis completat el learning agreement, accedeix a la pestanya Enviar al 

coordinador , canvia-la a Sí  i guarda’l fent clic a la icona . 

11. El Departament de Relacions Internacionals t’assignarà un coordinador acadèmic, 
que revisarà el learning agreement. Si el coordinador no l’aprova, rebràs un missatge 
electrònic perquè el modifiquis amb els canvis necessaris. 

  

III. LEARNING AGREEMENT ON-LINE AMB RELINT 2.0  
 

http://www.uic.es/relint2
http://www.uic.es/
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Coordinadores de Relacions Internacionals: 
 

 Campus Barcelona 
Belén Aguado – exchange.bcn@uic.es  
Tel.: 932 541 831 
Horari: Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9.00h a 14.00h i de 16.00h a 18.00h i 
dimecres de 16.00h a 18.00h 

 Campus Sant Cugat 
Mònica Luque – exchange.scu@uic.es 
Tel.: 935 042 000 
Horari: Dimarts, dijous i divendres de 9.00h a 14.00h i de 16.00 h a 18.00h i dimecres de 
16.00h a 18.00h 

 Campus Terré 
Mònica Luque –  exchange.scu@uic.es 
Tel.: 935 099 250 
Horari: Dilluns de 9.00h a 14.00h 

 

Coordinadors acadèmics per a cada facultat: 

Arquitectura: Marta Benages (martabenages@uic.es) 

Ciències Econòmiques i Socials:  Marta Trapero (mtrapero@uic.es) 

Programa Torí: Inés Alegre (ialegre@uic.es) 

Dret: Maria Mut (mariamut@uic.es) 

Humanitats: Rita Cavalloti (rcavallotti@uic.es) 

Ciències de la Comunicació: Rejina Selvam (rmselvam@uic.es) 

Educació: Maria Pujol (mpujolv@uic.es)  

Odontologia: Blanca Paniagua (bpaniagua@uic.es) 

Medicina:  Judith Ortiz de Galisteo (jortiz@uic.es) 

Infermeria: Pilar Fuster (pfuster@uic.es) 

Fisioteràpia: Montserrat Girabent (girabent@uic.es) 

      
 
 

IV. CONTACTES 
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