
MOBILITAT INTERNACIONAL 
2020/2021

Per què marxar ?

 Conèixer una altra universitat, 
un país i una cultura diferents

 Enriquir el currículum

 Perfeccionar un idioma

 Establir possibles relacions 
laborals

 Veure món



Programes de mobilitat acadèmica

Erasmus + (Europa): 

Estudis

Pràctiques

Amèrica Llatina

SICUE: Estat Espanyol

• Durada mínima 3 mesos, 
màxima 12 mesos

• Possibilitat de començar 
amb 1Q i allargar-lo a 2Q 
més endavant

• Mínim 90 ECTS aprovats a 
FOOT

Erasmus



Suport econòmic
Erasmus Estudis països UE 2020/21

 Els ajuts cobreixen parcialment la diferència de cost entre 
seguir cursant estudis a la UPC i cursar-los temporalment a 
l’estranger, no el cost total de l’estada

 El cost d’estada en un entorn universitari és molt inferior al 
turístic

 La majoria de campus europeus disposen de residències i 
menjadors a preus subvencionats

Suport econòmic
Erasmus Estudis països UE 2020/21

 Cal sol·licitar la beca

 Selecció per nota mitjana (possibilitat d’Erasmus sense beca)

 Matrícula mínima de 20 ECTS (1Q) o 40 ECTS (2Q)

 Test d’idiomes  al marxar i al tornar i enquesta al tornar. Són 
obligatoris per fer efectiva la beca

 Més informació: 

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/ErasmusSMSKA103_20-21

https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat/ErasmusSMSKA103_20-21


Suport econòmic

 Import típic de la BECA ERASMUS +

+ suport econòmic
 Ajuts Generalitat de Catalunya: MOBINT AGAUR 

 Requisits: nota de tall 6.3, B2
 Convocatòria: juny o juliol, normalment

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/Grants-for-University-Studies/

Més informació: estudiants.agaur@gencat.cat

Programa Move and Learn

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/Grants-for-University-Studies/
mailto:estudiants.agaur@gencat.cat
http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/07_informacio_internacional/informacio_internacional/sortir_a_estudiar_io_investigar_fora_de_catalunya/programes_i_ajuts_per_estudiar_fora_de_catalunya/mobint__ajuts_a_la_mobilitat_internacional/documents/Mobint.pdf


On anar? Europa

 França: 
 Université Paris Sud

• Classes en Francès. Només màster
• http://www.u-psud.fr/fr/index.html

 Alemanya:
 AALEN University Applied Sciences

• Classes en Alemany. Possibilitat de TFG
• http://www.htw-aalen.de/studium/a/

 Romania:
 Transilvania Univesity of Brasov

• http://www.unitbv.ro/en/Home.aspx

 Polònia: 
 Adam Mickiewicz University in Poznan 

http://international.amu.edu.pl/home/home/erasmus-llp

 Wroclaw University of Technology
• http://www.dwm.pwr.wroc.pl/en/

On anar? Europa

 República Txeca
 Czech Technical University in Prague

• Faculty of Biomedical Engineering
• http://intranet.cvut.cz/incomers/erasmus-exchange/prospectus

http://www.u-psud.fr/fr/index.html
http://www.htw-aalen.de/studium/a/
http://www.unitbv.ro/en/Home.aspx
http://international.amu.edu.pl/home/home/erasmus-llp
http://www.dwm.pwr.wroc.pl/en/
http://intranet.cvut.cz/incomers/erasmus-exchange/prospectus


 Itàlia
 Università degli studi di Milano Bicocca

• http://www.unimib.it

 Università degli Studi di Padova
• http://www.unipd.it

 Finlàndia
 Oulu University of Applied Sciences

• Faculty of Social and Health Care
• http://www.oamk.fi/en/exchange-opportunities/exchange-

students/studies-english/health/

 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
• Department of Human Movement and Functioning
• http://www.metropolia.fi/en/academics/degree-programmes-

in-finnish/optometry/

On anar? Europa

 Portugal
 Universidade do Minho

• licenciaturas/licenciatura em optometria e ciencias de la visao
• http://www.uminho.pt/
• http://www.fisica.uminho.pt/

 Universidade da Beira Interior
• departamentos/ departamento de fisica/ licenciatura em optometria e 

optotecnica
• http://www.ubi.pt/

 Bèlgica
 Odisee, Brussels

• Classes en flamenc
• http://www.odisee.be/Odisee/ODI/ODI-EN.html

On anar? Europa

http://www.unimib.it/
http://www.unipd.it/
http://www.oamk.fi/en/exchange-opportunities/exchange-students/studies-english/health/
http://www.metropolia.fi/en/academics/degree-programmes-in-finnish/optometry/
http://www.fisica.uminho.pt/
http://www.ubi.pt/
http://www.odisee.be/Odisee/ODI/ODI-EN.html


 UK???????: 
 Aston University (Birmingham)

• Obligatori B2 Anglès
• http://www1.aston.ac.uk/

 Cardiff University (Wales)
• Obligatori B2 Anglès
• http://www.cardiff.ac.uk/

On anar? Europa

On anar? Europa

 L’intercanvi dirigit sobretot a estudiants de Grau, 
excepte:
 Master:

• Aalen University of Applied Sciences (Alemanya)
• Université Paris-Sud 11 (només master)

 TFG: 
 Més facilitat a: 

• Aalen University of Applied Sciences (Alemanya) 
• Universidade do Minho (Portugal)
• Università degli studi di Milano Bicocca

http://www1.aston.ac.uk/
http://www.cardiff.ac.uk/


 Universidad Santo Tomás  Bucaramanga (Colombia) 
 Área de Ciencias de la Salud 
 http://www.ustabuca.edu.co

 Universidad catolica de Valparaiso (Xile)
 Facultad de ciencias bàsicas y matemáticas: Instituto de física
 http://www.ucv.cl/

 Universidad Autónoma de Aguascalientes (Mèxic)
 Centro de Ciencias biomèdicas: licenciatura de Optometria
 http://www.uaa.mx/

On anar? Amèrica Llatina

On anar? Espanya 

 Programa SICUE
 http://www.crue.org/SitePages/SICUE.aspx

 Terminis molt ajustats per fer la sol·licitud: febrer-març

 Actualment no hi ha beca associada

 (2 places) A:
 Zaragoza
 Madrid
 València
 Granada
 Múrcia
 Santiago de Compostela
 Valladolid

http://www.ustabuca.edu.co/
http://www.ucv.cl/
http://www.uaa.mx/
http://www.crue.org/SitePages/SICUE.aspx


 Si marxo, perdo un 
quadrimestre / curs?

 Normalment NO, els estudis 
es solen convalidar

Convalidació dels estudis

Convalidació dels estudis

 El Centre docent (FOOT), l’estudiant i el centre de 
destí defineixen el programa acadèmic a cursar a destí

 Abans de marxar de mobilitat s’aprova precompromís 
de convalidació: ACORD ACADÈMIC INTERN
 Alehores es prepara el LEARNING AGREEMENT a enviar

• segons destinació, pot limitar-se únicament a optatives.

 Al tornar : reconeixement acadèmic
 + 3 ECTS per Q d’estada a fora a reconèixer a la 

darrera matrícula de Grau.



Convalidació dels estudis

 Quines assignatures hi puc fer?

 Depèn de la universitat de destí (moltes vegades és un llistat 
d’assignatures tancat).

 Compte: no totes les convalidacions són possibles. Cal un 
estudi cas a cas en funció de destí i progrés acadèmic previ a 
FOOT. 

 Cal garantir que l’estudiant que acaba el Grau ha assolit les 
competències que marca la llei (a la FOOT i/o a destí).

Convalidació dels estudis

 Quines assignatures hi puc fer?

 Recomanació:
• Programar la mobilitat pel Q5 a la majoria de les 

destinacions excepte a UK, Q6
• Polònia i República Txeca, convalidar per optatives
• Itàlia i Portugal, més similar a FOOT



TFG/TFM

 Una universitat de destí on facin TFG/TFM similar en nombre 
d’ECTS al de la FOOT (Aalen, Minho o Milà)

 Inscripció prèvia d’un títol genèric a la FOOT dins del termini 
normal establert per inscripció (sol ser finals de novembre)

 Un cop a destí, definició del títol i contingut del TFG/TFM
 Supervisió conjunta FOOT/destí 
 Canvi de títol

 Idealment, contacte previ (abans de la inscripció) amb la 
universitat de destí per definir supervisor/tema

 Defensa a destí segons el model de destí. Retorn amb la 
qualificació. Depòsit memòria a FOOT.

Consulta

Què cal fer per marxar?

Sol·licita • Plaça a e-secretaria ( 1 de febrer a 15 de març)

• Informació general a les webs de les universitats

• Plans d’estudis

Resolució •Lliurament de documents
•Application form (destí)
•Learning agreement (destí)
•Precompromís de matrícula (FOOT) 

Abans de marxar •Sol·licitud ajust econòmics
•Comunicar dates d’estada per generar la 
credencial de mobilitat.
•Contractar assegurança
•Matricula FOOT d’una borsa de crèdits

Alerta dates 
online applic
univ. destí



Què cal fer mentre sóc a destí?

Has d’enviar a la FOOT (escanejat, original quan 
tornis)
 Certificat d’incorporació 

 Si hi ha canvis en les assignatures que feu a la universitat d’estada CAL 
NOTIFICAR-HO  (i refer el Learning Agreement i compromís de 
convalidació. Segons quins canvis impliquen convalidar només per 
optatives i cursar assignatures addicionals a la FOOT de tornada).

 Si voleu allargar l’estada, fer sol·licitud abans de 30 dies de l’acabament 
de l’estada original.

Què cal fer en tornar ?

Has de lliurar 
 Certificat d’estada  (e-secretaria)
 Enquesta i test anglès. Online.

 Certificat d’estada: ha de ser original, i signat l'últim dia o posterior al 
de finalització de l’estada. Les dates del certificat d’estada són les que 
compten per calcular el pagament.



Més informació

 Responsable de relacions internacionals
 Mireia Pacheco, dimecres i dijous matí, al despatx 2.16 

mireia.pacheco@upc.edu

• Suport administratiu relacions internacionals
 Maria Calvet, a secretaria

maria.calvet@upc.edu

https://foot.upc.edu/ca/els-estudis/programes-de-mobilitat/programes-de-mobilitat-1

https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat

Eye 

Travel

mailto:mireia.pacheco@upc.edu
mailto:maria.Calvet@upc.edu
https://foot.upc.edu/ca/els-estudis/programes-de-mobilitat/programes-de-mobilitat-1
https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat

