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PROGRAMES DE MOBILITAT/ BEQUES

Mobilitat Nacional
 SICUE

Mobilitat Europea
 ERASMUS+KA 103 

Altres mobilitats
 Amèrica llatina
 UPC-Xina
 UPC-Món

 SENSE BECA

 BECA ERASMUS 
 BECA MOBINT (AGAUR)
 BECA SANTANDER ERASMUS

 MOBINT (AGAUR)
 BECA SANTANDER Amèrica 

llatina



 Haver superat un mínim de 120 ECTS

 Coneixement d’idiomes:

• Certificat d’anglès nivell B2 (tipus de certificat)

• En destinacions on l’idioma de docència no sigui
l’anglès, nivell B1 o B2 segons requeriments de la
universitat destí.

Mobilitat INTERNACIONAL
REQUISITS



Mobilitat EPSEVG
QUÈ CURSAR?

Segons la destinació:

 Assignatures (optatives i/o obligatòries)

 European Project Semester (Projecte + seminaris)

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

També podeu marxar a fer pràctiques a l’estranger: 
https://www.epsevg.upc.edu/ca/internacional/practiques-a-
lestranger

https://www.epsevg.upc.edu/ca/internacional/practiques-a-lestranger


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 nostre 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


Mobilitat EPSEVG
CALENDARI 2021

Acceptació de la plaça per part 
de l’estudiant

https://esecretaria.upc.edu

Reunió informativa 
específica de tràmits

Lliurament Acreditació Anglès i 
Documentació

https://demana.upc.edu/utgvg

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

Assignació de places per part 
de l’Oficina de Relacions 

Internacionals de l’EPSEVG



PROPERA REUNIÓ INFORMATIVA

 ON LINE O PRESENCIAL  ?

 DIJOUS 18 DE FEBRER A LES 12:30H

Informació actualitzada a la nostra web:

https://www.epsevg.upc.edu/ca/internacional/calendari-
i-procediment

https://www.epsevg.upc.edu/ca/internacional/calendari-i-procediment


WEBS D’INTERÈS

- http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/dades
-obertes-covid-19/

- https://www.epsevg.upc.edu/ca/internacional

Incertesa Covid19: Cada universitat va prenent les
seves mesures particulars. Consulteu les seves
pàgines webs.

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

- http://www.europeanprojectsemester.eu/providers

http://governobert.gencat.cat/ca/dades_obertes/dades-obertes-covid-19/
https://www.epsevg.upc.edu/ca/internacional
https://www.upc.edu/sga/ca/Beques
http://www.europeanprojectsemester.eu/providers


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

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

internacional.epsevg@upc.edu



Gràcies per la vostra atenció!

Relacions Internacionals 
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