
Programes de Mobilitat i  
Intercanvi

UAB
ESTADES ACADÈMIQUES A ALTRES UNIVERSITATS
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PROGRAMES
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• Erasmus+

• E+ BIP

• E+ i UAB Exchange Programme
Pràctiques

• UAB Exchange Programme

• SICUE

• DRAC



▪ Erasmus+ Estudis
➢ Mobilitat d'estudiants amb universitats de:

➢ els 27 estats membres de la Unió Europea

➢ els països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega), la República de

Macedònia del Nord, Sèrbia i Turquia.

➢ Suïssa: les places s'ofereixen juntament amb les del programa Erasmus+.

Els ajuts els atorga directament el govern suís.

➢ NOU! Regne Unit: No està al programa Erasmus+, però les

places d’intercanvi s’ofereixen en la mateixa convocatòria.

▪ UAB Exchange Programme Estudis

➢ Mobilitat d'estudiants amb universitats de la resta del món
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CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL D’ESTUDIS CURS 2023/24
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PUNTS EN COMÚ DELS PROGRAMES

▪ Erasmus+ i UAB Exchange Programme

➢S’abona la matrícula a la universitat d’origen (UAB)

➢Hi ha reconeixement acadèmic de la mobilitat.

➢L’adjudicació de places no implica la concessió d’un 
ajut econòmic. L’ajut depèn de l’aprovació dels 
pressupostos per les diferents institucions.

➢Tota la informació de la convocatòria, incloent els 
Llistats i el Mapa de destinacions a:

www.uab.cat – Internacional > Programes d’intercanvi

https://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional/programes-de-mobilitat-i-intercanvi-internacional/oficines-d-intercanvi-1345664866000.html
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PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

➢A través de http://sia.uab.cat
Vídeo amb instruccions - Enllaç

➢Atenció: els períodes són curts, estigueu atents ☺

➢Es poden triar fins a un màxim de 8 destinacions per ordre d’interès.

➢És important revisar el llistat de destinacions per saber quins són els
requisits tant del centre d’origen com de les universitats de destinació.

➢Podeu veure informació de les universitats al Mapa de destinacions

➢Cal adjuntar els Certificats d’Idiomes dintre del mateix període.

➢Cal confirmar que l’oferta d’estudis de la universitat de destinació
s’adapta als estudis en curs a la UAB.

http://sia.uab.cat/
https://internacional.uab.cat/tutorial_SIA/Sollicitud_intercanvi_OUT.mp4
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1rkChNvxuFQCDarrJsvOFPgkL05M&ll=5.97155331766181%2C0&z=2
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CALENDARI
Període de 

sol·licitud

Del 24 d'octubre al 7 de 

novembre de 2022
Sigm@

Període 

d’al·legacions
26 a 28 de novembre de 2022

Estudiant consulta nota a 

Sigm@ i si cal reclama al 

centre per email

1a Resolució 12 de desembre de 2022 Web de la UAB i Sigm@

Acceptació / No 

acceptació

(no ho oblideu!)

Del 12 al 19 de desembre de 2022 Sigm@

Sol·licitud places 

vacants 
Del 20 de desembre de 2022 al 

9 de gener de 2023
Sigm@

Resolució 

definitiva 20 de gener de 2023 Web de la UAB i Sigm@

Acceptació / No 

acceptació

(no ho oblideu!)
Del 21 al 27 de gener de 2023 Sigm@

La convocatòria inclou 3 períodes extraordinaris en cas de canvis d’estada

deguts a causes de força major degudament justificades 
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REQUISITS PER PARTICIPAR 

➢Requisits generals:

Estar matriculat en estudis oficials a la UAB el curs 2022/23 i estar-ho també durant el
2023/24.

Haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de realitzar la sol·licitud (veure
convocatòria).

➢Requisits per el programa Erasmus+:

- No haver fet anteriorment estades que superin els 10 mesos en total en el mateix cicle
d’estudis (Grau, Màster i Doctorat), atès que el període mínim d’estada són 2 mesos i
hi ha un màxim de 12 mesos per un mateix estudiant per cada cicle d’estudis.
- En el cas dels Graus en Medicina i Veterinària es poden fer fins a 24 mesos de mobilitat
al Grau.

➢Requisits específics del centre/titulació.

- Consulteu el llistat de destinacions i la pàgina web del vostre centre.
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REPETICIÓ D‘ESTADES

Es poden cursar fins a un màxim de 4 semestres dins de programes
d’intercanvi, d’acord amb la normativa acadèmica de la UAB.

ESTADES

Erasmus+ i UAB Exchange Programme: Sempre tindran prioritat les 
primeres estades.

AJUTS

• Erasmus+: Es pot gaudir d’ajut per diferents estades fins a un màxim de 12
mesos per cicle d’estudis (Grau, Màster i Doctorat).

• UAB Exchange Programme: En cas de una segona participació al programa,
es pot realitzar l’estada però no es podrà tornar a gaudir de l’ajut.

➢.
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CRITERIS DE SELECCIÓ (1/4)

Nota de participació: fins a un màxim de 12 punts

• Expedient acadèmic, fins a 10 punts

• Acreditació del nivell d’idioma, fins a 2 punts:

1. Valoració de cada certificat (per a totes els idiomes excepte els del punt 2)

2. Els idiomes Àrab, Coreà, Japonès, Rus i Xinès, es valoren diferent donada la seva 
dificultat d'aprenentatge, ho trobareu a la convocatòria (Annex 1).

3. Els estudiants amb un del títol de batxillerat a l’estranger o un títol de batxillerat 
cursat a l’estat espanyol en una altra llengua, se’ls valorarà amb 1 punt addicional.

4. Els estudiants de la FTI (només pel programa Erasmus+) obtindran puntuació 
addicional d’idiomes per la superació de determinades assignatures (Annex 1).
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CRITERIS DE SELECCIÓ (2/4)

Nota de participació: fins a un màxim de 12 punts

5. Els estudiants de titulacions que s’imparteixen a la UAB en la llengua 
vehicular en que es farà la mobilitat (Annex 1 de la convocatòria), i hagin 
superat el 50% dels crèdits dels estudis, obtindran 2 punts addicionals.
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CRITERIS DE SELECCIÓ (3/4)

Nota de participació: fins a un màxim de 12 punts

• L’Anglès, considerat com a llengua franca internacional a la normativa 
lingüística de la UAB, sempre puntuarà i es tindrà en compte en TOTES les 
destinacions, incloses les universitats de l’UAB Exchange Programme on es 
parla castellà. Caldrà presentar un certificat oficial, incloses persones natives.

• La resta de llengües estrangeres, puntuaran sempre que estiguin relacionades 
amb les destinacions triades.

• Llistat dels certificats oficials a:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8306/1829549.pdf

• Si l’estudiant presenta certificats que acreditin el nivell de coneixement de més 
d’un idioma, les puntuacions s’acumularan, fins arribar a un màxim de 2 punts. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8306/1829549.pdf
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CRITERIS DE SELECCIÓ (4/4)

Nota de participació: fins a un màxim de 12 punts

• L’acreditació d’idioma s’ha d’adjuntar a la sol·licitud electrònica, mentre
estigui obert el període de sol·licitud (fins el 7 de novembre).

• Els resultats de les proves d’idioma organitzades pel Servei de Llengües
s'enviaran directament a l'Àrea de Relacions Internacionals i als centres (el

dia 14 de novembre).

• Informació de proves i cursos d’idiomes al web del Servei de
Llengües: https://www.uab.cat/doc/SdL_proves_Idiomes_CU_23_24

• Si obteniu plaça d'intercanvi podreu realitzar un taller gratuït de 15 hores al 
Servei de Llengües (idiomes Alemany, Anglès, Francès i Italià)

✓Molt important: Les universitats de destinació poden demanar altres certificats/nivells d’idioma
específics per a l’admissió com a estudiant d’intercanvi (TOEFL, IELTS, etc.). Reviseu la

informació que publiquen en les seves pàgines web.

https://www.uab.cat/doc/SdL_proves_Idiomes_CU_23_24


❑ Beques Erasmus+ Comissió Europea (No cal fer sol·licitud):

✓Per a tots els estudiants amb plaça Erasmus+ assignada.
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DOTACIÓ ECONÒMICA ERASMUS+ (1/3)

(*) es considera 

“desplaçament 

ecològic” el 

desplaçament en 

que, la major part del 

trajecte, es fa en 

“tren, autobús o 

cotxe compartit”. 

Aquest ajut es paga 

al final de l'estada
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DOTACIÓ ECONÒMICA ERASMUS+ (2/3)

❑ Beques Santander Erasmus+:

➢ Ajuts per estades al 2022/23 (ajuts 2023/24 pendents)

➢ Per a estudiants dels centres propis i de l’Escola FUABformació
(Turisme i Prevenció).

➢ S’informarà del procediment de sol·licitud.

➢ Durada mínima de l’estada: 1 semestre

➢ Beques Santander Erasmus disponibles per estudiants de la UAB: 51

▪ 2 beques de 2.000€

▪ 49 beques de 500€
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DOTACIÓ ECONÒMICA ERASMUS+ (3/3)

❑ Suïssa

•Suïssa no participa en el programa Erasmus+, però finança les estades 
dels estudiants d’intercanvi que rep a través dels convenis bilaterals.

•L’ajut es tramita directament amb la universitat de destinació.

❑ Regne Unit

•Regne Unit no participa en el programa Erasmus+.

•Els estudiants amb plaça obtinguda al Regne Unit podran optar als 
mateixos ajuts que els estudiants de l'UAB Exchange Programme. (Veure 
les següents pàgines)
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DOTACIÓ ECONÒMICA UAB EXCHANGE (1/3)

No s'atorga cap ajut en cas de repetició d'estada del programa UAB

Exchange.

❑Fons UAB 2023/24 (*)(**)

Per a estudiants dels centres propis i de l’Escola FUAB Formació (Turisme i

Prevenció).

Estada anual: 1.200€
Estada semestral: 750€
Estada igual o inferior a 3 mesos: 500€

(*) En funció del pressupost de la UAB per al curs 2023/24

(**) Inclou estades a Regne Unit
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DOTACIÓ ECONÒMICA UAB EXCHANGE (2/3)

❑Finançament Erasmus+ per al UAB EXCHANGE 
PROGRAMME  (*)

El programa Erasmus+ estableix finançament per estades a tercers països no 
associats al programa Erasmus+:

• Fins al 20% dels fons del pressupost del programa Erasmus+. Els ajuts s’atorgaran seguint els criteris de selecció 
establerts en la convocatòria (nota de participació a la convocatòria i importància estratègica de l’acord amb la 
universitat de destinació.

(*) Aquest finançament pot incloure el finançament d'estades al Regne Unit

➢Imports màxims previstos:
➢Per a estades a Regne Unit: 1.550€

➢Per a estades a la resta de països: 5.000€
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DOTACIÓ ECONÒMICA UAB EXCHANGE (3/3)

• Ajuts específics per intercanvis a Àsia :

1. Japó: (es tramiten des de la UAB un cop adjudicada la plaça)
✓JASSO: 80,000yens/mes o 669€/mes
✓MEXT: (N2 japonés) 117,000yens/mes o 979€/mes

2. Korea: (es tramiten des de la UAB un cop adjudicada la plaça)
✓DUO 1.000€/mes (només 4 mesos) 4.000 al semestre
✓Global Korea Scholarship 388€/mes (només 4 mesos) 1.552 al semestre

3. Xina:
Consultar al web del SEPIE: Agencia Española Erasmus+, http://sepie.es/e-
sepie/index.html

http://sepie.es/e-sepie/index.html


19

DOTACIÓ ECONÒMICA COMPLEMENTÀRIA

Altres ajuts per als dos programes: En el cas de gaudir de dos 
ajuts per una mateixa estada que siguin incompatibles entre 
ells l’estudiant haurà de renunciar per escrit a un d’ells.

❑ Beques MOBINT – AGAUR

Dades orientatives segons curs 2022/23
- Darrera convocatòria: setembre 2022
- 200€ mensuals durant 6 mesos màxim

- Es poden sol·licitar tant per mobilitats Erasmus+ com per mobilitats del 
UAB Exchange Programme

- És compatible amb la resta d’ajuts.



20

DOTACIÓ ECONÒMICA RESUM

QUADRE RESUM

AJUTS

Fons Erasmus+ Fons UAB Fons Erasmus+ 

tercers països 

no associats

Beques 

Santander i 

Ajuts Àsia

Beques MOBINT 

(AGAUR)

Mobilitat

Erasmus+

Resolució 

(previsió):
JULIOL 2023

Resolució 

(previsió):
JULIOL 2023

Convocatòria:
2023

sol·licitud 

a AGAURMobilitat UAB

Exchange 

Programme

Resolució 

(previsió):
JULIOL 2023

1a Resolució

(previsió):
JULIOL 2023

Resolució 

(previsió):
JULIOL 2023

Incompatibles entre si
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INTERLOCUTORS

❑ Persona Responsable d’Intercanvis del Centre (Gestió Acadèmica): 

consultes acadèmiques i administratives generals sobre l’estada 

d’intercanvis, la matrícula a la UAB i les notes.

❑ Coordinador/a Responsable de la Mobilitat al Centre: consultes 

acadèmiques sobre les assignatures que es cursaran a l’estranger i el 

seu reconeixement.

❑ Àrea de Relacions Internacionals: interlocutor institucional entre la 

UAB i les universitats col·laboradores.



22

MARC NORMATIU

• Reconeixement per assignatures del pla d'estudis o crèdits optatius de mobilitat

• Nombre de crèdits a matricular durant l'estada:
• Per a estades anuals => mínim 30 crèdits
• Per a estades semestrals => mínim 15 crèdits
• Per a estades de fins a 3 mesos => mínim 6

• Nombre de crèdits a superar durant l'estada: 
• 20 crèdits (estades anuals)
• 10 crèdits (estades semestrals)
• 6 crèdits (estades fins a 3 mesos)

En cas de tenir ajut econòmic, la no superació d’aquest nombre de crèdits implicarà la devolució de 
l’ajut.

Pots consultar la normativa d’Intercanvis de la UAB (Títol VII de la normativa acadèmica) al següent
Enllaç. 

https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/itineraris/normatives/normativa-academica-1345668305783.html
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ALTRES ASPECTES IMPORTANTS

❑ Passaport: renoveu el Passaport abans d’iniciar els tràmits (un 
cop atorgada plaça amb la universitat de destí). El número de 
Passaport canvia en cada renovació i això pot portar problemes
d’identificació en els tràmits a fer, per exemple per demanar VISAT.

❑ Signatura electrònica: Per a la realització de tràmits amb la 
UAB cal disposar d’un certificat digital per tal de poder signar els
documents mitjançant una signatura electrònica.

❑ Totes les comunicacions de la UAB a l’alumnat es faran al 
correu electrònic institucional

(nom.cognom@autonoma.cat)
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ALTRES CONVOCATÒRIES (1/2)

• Mobilitat de Pràctiques: Erasmus+ Pràctiques i UAB 
Exchange Programme Pràctiques cursos 2022/23 i 2023/24

• Es tramitaran a través del Servei d’Ocupabilitat. Enllaç a informació

• SICUE curs 2023/24 (sicue@uab.cat)

• Estades, sense finançament econòmic, a universitats de l’estat 
espanyol. Convocatòria pendent de determinar per la CRUE 
(gener-febrer 2023). Enllaç a informació

• Ajuts DRAC 2022 i 2023 (programa.drac@uab.cat)

• Ajuts per assistir a cursos, seminaris o activitats organitzades per 
promoure l'intercanvi entre universitats de la Xarxa Vives (de parla 
catalana). Enllaç a informació

https://www.uab.cat/web/mobilitat-professional-br/-internacional/convocatoria-erasmus-i-exchange-2022-2023/informacio-general-1345857307485.html
mailto:sicue@uab.cat
https://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional/programes-de-mobilitat-i-intercanvi-internacional/programa-sicue-1345664842248.html
mailto:programa.drac@uab.cat
https://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional/programes-de-mobilitat-i-intercanvi-internacional/programa-drac-1345664819870.html
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ALTRES CONVOCATÒRIES (2/2)

• Erasmus+ BIP: Convocatòria de mobilitat internacional UAB 

estudis per a estades intensives mixtes (Blended Intensive

Programme):
• Sol·licituds: fins el 15 de novembre de 2022 (i s'obrirà nova convocatòria al gener de 

2023).

• Estades curtes (de 5 a 30 dies) combinades amb mobilitat virtual. Durant tot l’any.

• Per estudiants matriculats a alguna assignatura que inclogui un BIP o estudiants que 

realitzin un BIP organitzat per l’ECIU University: https://challenges.eciu.org/challenges/

• Reconeixement mínim de 3 ECTS.

• Dotació de l’ajut:
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TOTA LA INFORMACIÓ A:

• Web de la UAB
• “Internacional” >“Mobilitat i intercanvi internacional”

• Webs dels centres
Enllaç a webs de Mobilitat i Intercanvis dels centres

• Sessions informatives dels centres (provisional)
- Facultat de Biociències - 11 d'octubre de 13 a 14h a la Sala d'Actes
- Facultat de Ciències - 17 d'octubre, 13 hores, Aula C3B/010
- Facultat de Ciències de l'Educació - 20 d'octubre, a les 13h, a les aules 51-52 de l’edifici G5
- Facultat de Dret – 26 d'octubre a les 12.30 i a les 15.30 a l'Aula Magna
- Facultat de Lletres – 19 d'octubre, a les 13h, aula 108
- Facultat de Traducció i d’Interpretació – 21 d’octubre a les 11h, a les aules 004 i 005
- Facultat de Veterinària, dos sessions segons els estudis:

Dia 19 d'octubre de 14h a 15h Aula 1 pel Grau de Veterinària
Dia 19 d'octubre de 13h a 14h Aula 2 pel Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments

https://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional-1345680108534.html
https://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional/programes-de-mobilitat-i-intercanvi-internacional/oficines-d-intercanvi-1345664866000.html


Moltes gràcies per la 
vostra atenció!
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• Àrea de Relacions Internacionals

• Edifici N – Plaça Cívica

• erasmus@uab.cat

• uab.exchange.programme@uab.cat

la convocatòria Erasmus+ 2023/24 de la UAB està cofinançada per el programa
Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut de les presentacions es responsabilitat
exclusiva de la UAB i ni la Comissió Europea, ni el Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE) són responsables de l’ús que es pugui fer
de la informació difosa.

mailto:erasmus@uab.cat
mailto:uab.exchange.programme@uab.cat

