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Programes de mobilitat

Mobilitat Nacional
 SICUE

Mobilitat Europea
 ERASMUS+KA 103 

EUROPEAN PROJECT SEMESTER (EPS/IDPS)

Mobilitat resta del món
 ERASMUS+KA 107 
 Amèrica llatina, UPC-Xina, UPC-Món...



BEQUES 

Mobilitat Nacional
 SENSE BECA

Mobilitat Europea
 BECA ERASMUS 
 BECA MOBINT (AGAUR)
 BECA SANTANDER ERASMUS

Mobilitat resta del món
 MOBINT (AGAUR)
 BECA SANTANDER Amèrica llatina



Mobilitat NACIONAL
SICUE

 Convocatòria a nivell estatal (finals d’any)

 Requisits (convocatòria 2017)
• Existència de conveni bilateral vigent entre les universitats on es 

detallin els estudis que es poden cursar 
• Tenir superats 45 ECTS  i formalitzada una matrícula de 30 ECTS
• Cursar mínim  24 ECTS a la universitat destí per estades d’un 

quadrimestre i 45 ECTS si la mobilitat és d’un curs complet

Més informació a: 

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



 Haver superat un mínim de 120 ECTS

 Coneixement d’idiomes:
• Certificat d’anglès nivell B2 
• En destinacions on l’idioma de docència no sigui 

l’anglès, nivell B1 o B2 segons requeriments de la 
universitat destí

Mobilitat INTERNACIONAL
REQUISITS

Possibilitat d’organitzar examen nivell d’anglès per a mobilitat



Mobilitat EPSEVG
QUÈ CURSAR?

Segons la destinació:

 Assignatures (optatives i obligatòries)

 European Project Semester

 TFG/ Treballs equivalents segons plans 
d’estudi de la universitat de destí (minors)



European Project Semester

 Curs d'un semestre orientat a estudiants al seu últim curs
d’estudis per treballar en equips internacionals en projectes
proposats per empreses o grups de recerca.

 30 ECTS (seminaris + projecte)

 Aprenentatge basat en projectes (PBL) en un ambient
internacional.

 Totalment en anglès

 Treball en grups multiculturals i multidisciplinars.

 Desenvolupa la comunicació i les habilitats interculturals.

http://www.europeanprojectsemester.eu/

http://www.europeanprojectsemester.eu/


Mobilitat EPSEVG
DESTINACIONS

Podeu consultar la oferta de places vigent a la nostra web:

https://www.epsevg.upc.edu/ca/internacional/ca/internacional
/oferta-de-places

https://www.epsevg.upc.edu/ca/internacional/ca/internacional/oferta-de-places


 Sol·licitud de places mitjançant l’e-Secretaria
 Es poden sol·licitar fins a 5 places diferents
 Documentació a aportar:

• Expedient acadèmic
• CV  (en anglès)
• Carta de presentació (en anglès)
• Certificat oficial nivell anglès i/o idioma destí

La documentació es presentarà digitalment 
mitjançant un tiquet a l’aplicació Demana

Mobilitat EPSEVG
SOL·LICITUDS

http://demana.upc.edu/utgvg/


 Nombre de sol·licituds a la mateixa universitat

 Certificat idiomes

 Nota mitjana expedient acadèmic

Mobilitat EPSEVG
ASSIGNACIÓ DE PLACES

Criteris d’assignació:



Mobilitat EPSEVG
CALENDARI

Acceptació de la plaça per part 
de l’estudiant

https://esecretaria.upc.edu

1 de març

Del 2 al 5 de març

Reunió informativa 
específica de tràmits

Del 18 al 24 

de febrerLliurament Acreditació Anglès i 
Documentació

https://demana.upc.edu/utgvg

Q1: Maig

Q2: Setembre

Sol·licituds (5 destinacions) 
https://esecretaria.upc.edu

Assignació de places per part de 
l’Oficina de Relacions 

Internacionals de l’EPSEVG



 Crèdits que consten a l’Acord acadèmic (acord 
on consten les matèries a cursar i per quines es 
convalidaran aquí)

 La Mobilitat és una activitat susceptible al 
reconeixement de crèdits optatius:
• 3 ECTS de Mobilitat
• 3 ECTS  Aprèn i Ensenya (informe i presentació 

i/o audiovisual de l’experiència personal)

Mobilitat EPSEVG
RECONEIXEMENT ECTS



Per més informació poseu-vos en 
contacte amb nosaltres a:

https://demana.upc.edu/utgvg/  
Tema: USD Mobilitat - Outgoing



Gràcies per la vostra atenció
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