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Requisits?
• ERASMUS+ / UPC MÓN / ALTRES PROGRAMES INTERNACIONALS

• SICUE – Mobilitat nacional



La possibilitat d’estudiar en una altra universitat en les mateixes
condicions que en la pròpia.

Què puc cursar?
 Assignatures

 Pràctiques en empresa

 TFG



Assignatures/TFG a una altra universitat

Bloc optatiu Q7 i Q8

• Les assignatures optatives es reconeixen com a bloc de crèdits optatius.

• El número de crèdits a fer a la universitat de destí ha de ser igual o superior al
número de crèdits a reconèixer aquí.

• NO validem crèdits d’assignatures d’idiomes a l’expedient.

• Què faig si vull fer assignatures obligatòries fora?
o Cercar i assegurar-se que el programa de l’assignatura del centre de destí

sigui similar a l’assignatura que es vol reconèixer aquí.
o Caldrà el vistiplau de la sotsdirecció responsable de mobilitat per afegir

aquesta proposta en el Learning Agreement (LA).

• Què faig si vull fer el TFG fora?
o S’aconsella tenir clar en quin àmbit voleu fer el treball.
o Contactar amb un professor de l’EEABB de l’àmbit.
o Posar-se en contacte amb un professor de la universitat d’acollida abans de

marxar.



Alemanya, Fac. de Ciències Agronòmiques i Paisatgisme d’Osnabrück

Àustria, Universität für Bodekultur Wien (Boku).
Assignatures de màster en anglès. Requeriment 180 ECTS aprovats i B2.

Estònia, Eeesti Maaülikool, Estonian University of Life Sciences

Portugal, Universidade de Tras-Os-Montes e Alto Douro
Millor escola de Portugal en tecnologia i ciència agroalimentària i de 
biosistemes.

França, AgroParisTech

Itàlia, Politecnico di Milano
Enginyeria Alimentària

Acords bilaterals: alguns exemples



FORA D’EUROPA

Mèxic, Tecnológico de Monterrey
Enginyeria de sistemes biològics.

Argentina, Facultad de Agronomía de Buenos Aires (FAUBA)

Tots els acords bilaterals es poden consultar aquí. 

Acords bilaterals: alguns exemples

https://eeabb.upc.edu/ca/mobilitat/Mobilitat-internacional/copy_of_universitats-amb-conveni-bilateral




1. SESSIÓ INFORMATIVA  – novembre del 2021

2. Consultar les universitats de destí

3. Sol·licitar plaça de mobilitat dins el termini establert: 
A partir del FEBRER 2022, podreu fer les vostres sol·licituds per e-Secretaria 

Passos per sol·licitar la plaça de mobilitat (I)

CALENDARI SOL·LICITUDS:

• ERASMUS +, UPC-EUROPA *

 Sol·licituds a l’e-secretaria on-line: 14 de febrer fins 6 de març

 Resolució provisional adjudicació de places: 14 de març.

 Termini d’acceptació de l’estudiant: 21 de març.

 Resolució final: 22 de març. 

* La resta de programes segons es publiqui a la convocatòria

• SICUE

 Convocatòria 22/23 s’obrirà previsiblement al febrer 2022.

 Presentació de sol·licituds dins el mateix termini i 

procediment que ERASMUS +.

Quan accediu a fer
la sol·licitud:

• Llegiu bé la 
documentació que se 
us demana adjuntar. 

• Recordeu indicar la
prioritat de les vostres
sol·licituds.

• Més informació aquí

https://eeabb.upc.edu/ca/mobilitat/Mobilitat-internacional/copy_of_universitats-amb-conveni-bilateral
https://eeabb.upc.edu/ca/mobilitat/Mobilitat-internacional/procediment-de-tramitacio-erasmus


Passos per sol·licitar la plaça de mobilitat (I)

1. REUNIÓ INFORMATIVA

3. Sol·licitar plaça de mobilitat dins el termini establert: 
A partir del FEBRER 2022, podreu fer les vostres sol·licituds per e-Secretaria 

2. Consultar les universitats de destí

4. RESOLUCIÓ per prioritzacions (segons notes, coneixements idiomes, etc.)  
Confirmar si s’accepta o es renúncia la plaça des d’ e-secretaria.

ALERTA!

La plaça que concedeix l’Escola NO ÉS DEFINITIVA fins que la 
universitat de destí US ACCEPTA.

https://eeabb.upc.edu/ca/mobilitat/Mobilitat-internacional/copy_of_universitats-amb-conveni-bilateral


Passos per sol·licitar la plaça de mobilitat (II)

a) Els estudiants buscaran la informació de com aplicar a través de la pàgina
web de la universitat de destí. Els calendaris de presentació de
sol·licituds/documentació són propis de cada lloc i no sempre
coincideixen al 100%!

b) Les universitats de destí us enviaran les instruccions de com aplicar
(documents a entregar, com accedir a l’aplicació (la majoria són on-line).

5. L’Àrea de Relacions Externes informarà a les universitats de destí dels estudiants 
que hi aniran. Després d’això:

6. Una vegada la universitat de destí 
confirma l’acceptació de l’estudiant

7. 7.1. S’obre pla de mobilitat
7.2. Es genera Acord financer
7.3. Es pot demanar beca
7.4. Es fa matrícula (dels crèdits i    

assegurança mobilitat)
Letter of acceptance a lliurar a 

oficina Relacions Externes



Pràctiques a una empresa internacional

• Què puc fer?
• Pràctiques curriculars: 

• Enginyeria Sistemes Biològics/Ciències Agronòmiques/Alimentària: 
• Assignatura optativa de 12 ECTS – 360h amb qualificació numèrica. 

• Grau en Paisatgisme:
• Assignatura obligatòria de 18 ECTS – amb qualificació numèrica

• Pràctiques per fer (TFG).

• Requisits a tenir en compte:
o Haver superat els crèdits obligatoris de primer i segon de grau. 
o Coneixements de l’idioma de destinació (o prova de nivell).
o No podem garantir un salari.
o Acceptació per part de l’empresa o organització.
o Els estudiants no poden mantenir cap relació contractual amb l’empresa. 

• Procediment:
o Contactar amb una empresa. Has de buscar l’empresa o les ofertes pel teu compte. 
o Tenir  un tutor allà i un a l’EEABB.
o Firmar un Learning Agreement Traineeship: estudiant, empresa, sotsdirectora
o Fer la matrícula (12 crèdits + assegurança de mobilitat).
o Avaluació de les pràctiques: avaluació empresa (qüestionari) + avaluació estudiant (s’ha de 

lliurar la memòria) + avaluació tutor EEABB.



Ajuts mobilitat

Cal disposar d’una plaça de mobilitat assignada (en cas de marxar a una altra universitat) i/o un Learning
Traineeship (en cas de fer pràctiques) per sol·licitar una ajuda econòmica:

Ajuts MOBINT de l’Agaur
- Europa + resta del món
- Compatible amb qualsevol ajut
- Import 200 euros/mes, màxim 6 mesos
- Nota mitjana 
- Certificat idioma (centre i país)

Beques Santander
- Europa / Llatinoamèrica
- Imprescindible registrar-se 

al web del Banc Santander
- Millor expedient acadèmic

 Ajuts Erasmus+ estudis
- Europa (no Suïssa)
- Mínim 6 mesos, màxim 12
- Matricular mínim 20 crèdits si no són els 

últims per acabar el grau

 Ajuts Erasmus+ pràctiques
- Tenir un Learning Traineeship firmat
- Imports segons el país de destinació
- Mínim 2 mesos, màxim 3
- Criteri principal: nota mitjana

 Ajuts Erasmus+ KA107 (Certes destinacions de la resta del món: Mèxic, Xile, etc.)

Totes les convocatòries estan publicades al web del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC: 
https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat


Imprescindible

• Informar-se dels requisits i dels terminis per participar en un programa de
mobilitat.

• Complir els requisits d’admissió de la universitat de destí. Consultar la seva
pàgina web.

• Atendre periòdicament el correu electrònic institucional.

• Ser proactius i responsables abans, durant i al final de l’intercanvi.

• Comunicar qualsevol incidència a l’Àrea de Relacions Externes el més aviat
possible.

• Complir els requisits d’admissió de la universitat de destí.



Recordeu:

Podreu consultar tota la informació:

https://eeabb.upc.edu/ca/mobilitat/Mobilitat-

internacional

Contactar: eeabb.erasmus@upc.edu

Tel.: 93 552 35 14

Atenció presencial: 

Dimarts i dijous d’11h-13h amb cita prèvia!

https://eeabb.upc.edu/ca/mobilitat/Mobilitat-internacional
mailto:esab.erasmus@upc.edu
https://citapreviacbl.upc.edu/

