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CONVOCATÒRIA PROGRAMA PROPI 2015/2016 (modalitat estudis)  
(no inclou places de la University of California). 

Convocatòria simultània amb la del programa Erasmus+, modalitat 
estudis 2015/16. 

CONDICIONS GENERALS 
__________________________________________________________ 

Es presenta la convocatòria general del Programa Propi de la UAB per a la 
mobilitat d'estudiants de grau, llicenciatura i enginyeria per al curs 2015/2016. 

El Programa Propi de la UAB facilita als alumnes matriculats a la nostra 
universitat l'estada acadèmica d'un semestre o d’un curs sencer en una 
universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+, així com també 
possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger. Aquest 
reconeixement d'estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) 
que l'alumne haurà pactat amb el seu coordinador d'intercanvis abans de marxar.  

L'alumne abona l'import de la seva matrícula a la universitat d'origen, i gaudeix 
de matrícula gratuïta a la institució d'acollida, excepte en els casos que 
s’especifiqui el contrari. Cal tenir en compte que en alguns casos hi ha 
institucions que demanen als estudiants d’intercanvi el pagament de taxes 
administratives que no estan lligades a la matrícula.  

La realització de l’intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret 
d'obtenir la titulació en aquella institució. 

Aquesta convocatòria s’obre amb la finalitat de promoure el programa Propi entre 
els estudiants de la UAB. La resolució d’adjudicació de places de destinació de la 
convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, la qual 
cosa dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats al programa per les 
diferents institucions implicades. 

 

CONVOCATORIA 2015/16 
__________________________________________________________ 

Requisits: 

· Estar matriculat d’un grau, llicenciatura o enginyeria a la UAB o a algun dels 
seus centres adscrits durant el curs 2014/15 i matricular-s'hi al curs 2015/16. 

. Estar matriculat d’un màster universitari de 90 o més crèdits a la UAB o a algun 
dels seus centres adscrits durant el curs 2014/15 i matricular-se durant el curs 
2015/2016. Caldrà que el programa de màster en el qual estigui matriculat 
l’estudiant disposi d’acords d’intercanvi amb el programa Propi i es compti amb el 
vistiplau del/de la coordinador/a del màster. 

Els estudiants matriculats a màsters universitaris de 60 crèdits s’hauran de 
presentar a la convocatòria exclusiva per a màsters universitaris del mes 
d’octubre. 
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· Cal tenir en compte que si un estudiant és seleccionat per marxar d’intercanvi 
durant el curs 2015/16 i al llarg del curs 2014/15 obté tots els crèdits del pla que 
són necessaris per a l’obtenció del títol, se li tancarà automàticament l’expedient. 
Un cop l’expedient estigui tancat no és possible reobrir-lo per realitzar cap nova 
matrícula ni reconeixement, per la qual cosa no podrà  gaudir de la plaça 
d'intercanvi durant el curs 2015/16, perquè ja no estaria en disposició de 
matricular-se, requisit indispensable per ser estudiant d’intercanvi. 

· Els estudiants de grau, llicenciatura o enginyeria hauran d’haver superat el 
nombre de crèdits equivalents al primer curs.  

· Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de 
destinació. 

. Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil. Si 
l’estudiant disposa d’una assegurança diferent de la que es contracta a través de 
la UAB, l’alumne/a haurà d’acreditar que les cobertures són iguals o superiors 
que les de la pòlissa de la UAB. 
 
. Cada centre pot afegir altres requisits específics per als seus alumnes i per a les 
places pròpies del centre. 
 

Criteris de selecció: 

. Es partirà de la nota mitja de l’expedient acadèmic de l’estudiant tenint en 
compte el barem 27. Aquest s’obté de la suma dels crèdits qualificats multiplicats 
pel valor de la seva qualificació  i dividit pel nombre total de crèdits qualificats. Es 
tindrà en compte únicament la qualificació obtinguda en l’última convocatòria 
excepte el NO PRESENTAT, que no computarà. 

. L’acreditació de nivell d’idioma serà un element que comptarà fins a un màxim 
de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de baremar les sol·licituds 
presentades. L’acreditació de nivell d’idioma s’ha de lliurar a la Gestió Acadèmica 
del centre on l’estudiant estigui matriculat/da mentre estigui obert el període de 
sol·licitud. Tots aquells estudiants que vulguin participar en una estada Erasmus 
estudi i que no disposin de cap document que acrediti el seu nivell d’idioma 
podran fer una prova al Servei de Llengües que els permetrà obtenir un certificat 
que acreditarà els seus coneixement lingüístics (en anglès, francès, alemany o 
italià). El calendari de realització de les proves està publicat al web del Servei de 
Llengües i al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi. Les proves tindran un 
cost aproximat de 67€ que anirà a càrrec de l’estudiant. 

. Les sol·licituds de tots aquells estudiants que, havent obtingut plaça en alguna 
convocatòria anterior, hagin renunciat per causes no justificades o hagin 
incomplert els requisits sol·licitats, quedaran relegats a l’últim lloc de la llista de 
sol·licituds. 

. Les sol·licituds d’estudiants que hagin fet anteriorment una estada d’intercanvi 
en el mateix programa, seran només considerades en cas que les places 
sol·licitades quedin vacants. En cap cas, l’estudiant podrà tornar a gaudir de 
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beca.  Es podrà participar en un programa d’intercanvi, com a màxim, dos cursos 
acadèmics. 

. En cas que ho considerin necessari, els centres podran afegir altres criteris de 
selecció per als seus alumnes i només per places pròpies del centre. 

Acceptació o renúncia de la plaça: 

El Vicerectorat de Relacions Internacionals farà pública la proposta d'adjudicació 
de les places i de la llista d'espera. L'adjudicació definitiva dependrà sempre de 
l'acceptació per part de la universitat de destinació. 

Els alumnes als quals se’ls hagi adjudicat una plaça, hauran d’efectuar una 
acceptació o renúncia formal, en els terminis i forma requerida en cada 
convocatòria. Si l’estudiant no accepta o renuncia de forma expressa,  s’entendrà 
automàticament com una renúncia. 

Aquells estudiants que renunciïn a la plaça posteriorment a la data establerta, 
hauran d’exposar per escrit els motius de la renúncia a l’oficina d’intercanvis del 
seu centre. El coordinador del centre valorarà si la renúncia es considera 
justificada o no. Les renúncies no justificades, així com l’incompliment dels 
requeriments exigits per part de l’estudiant en qualsevol moment del procés, 
seran penalitzats de manera que les sol·licituds d’intercanvi que pugui fer en un 
futur quedaran relegades a l’últim lloc de la llista de seleccionats. 

Si un estudiant obté també plaça a la convocatòria de la Universitat de Califòrnia 
o a la convocatòria del programa Erasmus+ estudis, haurà de triar una única 
plaça abans del 12/01/2015. Només serà possible obtenir dues places de dos 
programes diferents si les estades són semestrals i es duen a terme 
consecutivament durant el curs 2015/16, és a dir, no hi ha solapaments en els 
períodes d’estada. Si passat el dia 12/01/2015 l’estudiant que tingui més d’una 
plaça anual acceptada i no hagués renunciat a una de les dues, des del centre se 
li adjudicarà d’ofici la plaça del programa Erasmus. 

 

Equiparació d’estudis: 

Previ a la seva partida, l’estudiant haurà d’acordar amb els seus coordinadors 
d’intercanvi i de titulació, l'equiparació dels estudis que farà a l'estranger, així 
com formalitzar la matrícula a la Gestió Acadèmica del seu centre, tot indicant 
que serà estudiant del Programa Propi de Mobilitat. 

La normativa de programes d'intercanvi de la UAB estableix que els alumnes de 
primer i segon cicles que sol·licitin estades d'un curs acadèmic han de matricular 
com a mínim a la universitat de destinació l’equivalent a 30 crèdits per estades 
d’un curs o 15 crèdits per estades d’un semestre. El nombre màxim de crèdits 
autoritzat per curs serà sempre el que estableixi la normativa de matriculació de 
la UAB. 

L’estudiant que, a la tornada, no estigui en condicions de reconèixer al seu 
expedient de la UAB un mínim de 20 crèdits docents en el cas d'estades anuals i 
de 10 per a estades semestrals, no tindrà dret a percebre l’ajut de la beca. Aquell 
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estudiant que no compleixi aquests mínims i hagi rebut una bestreta en concepte 
de beca, l’haurà de retornar per incompliment de la normativa d'intercanvis. 
Aquest requisit no és aplicable a les pràctiques en empreses o institucions, a les 
pràctiques de medicina ni als treballs de final d’estudis. 

 

DOTACIÓ ECONÒMICA 
__________________________________________________________ 

En funció del pressupost, pel curs 2015/16 es repartiran les beques disponibles 
entre els estudiants que hagin obtingut una plaça en el marc del Programa Propi.  

El criteri que s’utilitzarà per atorgar aquests ajuts serà la nota resultant utilitzada 
per a la selecció (nota de participació). Es tindrà també en consideració la 
importància estratègica de l’acord amb la universitat de destí. 

Els fons econòmics poden provenir de: 

La UAB disposa d’una partida pressupostària pròpia per a beques, els imports de 
les quals dependran del període que l’estudiant estigui a la universitat de 
destinació: 

UAB: 

• Fins a un curs acadèmic: 1.200 € 
• Fins a un semestre: 750 € 
• Estades iguals o inferiors a 3 mesos:  100 € 

La beca s'abonarà en dos terminis: el primer pagament correspondrà al 80% de 
l'ajut econòmic i s’abonarà un cop l’estudiant hagi justificat l’arribada al centre de 
destinació. El segon pagament serà del 20% restant, es farà a la tornada de 
l’estudiant i un cop hagi presentat tota la documentació requerida. Tots aquells 
alumnes que, a data 30 de novembre del curs següent a l’estada, no hagin lliurat 
la documentació exigida, se’ls requerirà la devolució de l’import que se’ls haguera 
abonat. Els ajuts de la UAB compten amb la col·laboració de l’Obra Social de La 
Caixa. 

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca convoca cada any ajuts a la 
mobilitat internacional (convocatòria MOBINT). En convocatòries anteriors, 
l’import va ser de 200€ mensuals amb un màxim de 6 mesos. Més info a 
http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_beques.jsp?categoria=universit
aris 

Beques MOBINT - AGAUR 

La convocatòria s’obre aproximadament al mes de juliol. Els interessats hauran 
de cursar la sol·licitud directament a l’AGAUR dintre dels terminis establerts per 
aquella agència. 
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El Banco de Santander convoca cada curs diferents beques que s’acostumen a fer 
públiques al mes de gener. Més informació a la pàgina web www.becas-
santander.com. 

Beques Santander 

El nombre i import d’aquests ajuts quedarà confirmat per al curs 2015-2016 en el 
moment que se signin els convenis corresponents entre aquesta entitat bancària i 
la UAB. 

•  “Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades” 

A la darrera convocatòria d’ajuts del 2014 el Banco Santander ha atorgat 
25 ajuts Iberoamérica Grado de 3.000€ cadascun a estudiants de la UAB 
que van obtenir plaça del Programa Propi amb destinació a universitats de 
l’àmbit d’Iberoamèrica i que tenen signat un acord específic de 
col·laboració amb el Banco Santander. La selecció la fa la UAB d’acord amb 
els termes indicats al conveni signat entre Banco Santander i la UAB. El 
període mínim d’estada ha de ser d’un semestre (5 mesos). 

• “Becas Fórmula Santander” 

Són beques associades al patrocini de l’escuderia Ferrari. A la darrera 
convocatòria d’ajuts del 2014 el Banco Santander ha atorgat 3 ajuts per 
curs acadèmic de 5.000€ cadascun a estudiants de la UAB que van obtenir 
plaça del Programa Propi amb destinació a universitats d’arreu del món i 
que tenen signat un acord específic de col·laboració amb el Banco 
Santander. La selecció la fa la UAB d’acord amb els termes indicats al 
conveni signat entre Banco Santander i la UAB. El període mínim d’estada 
ha de ser d’un semestre (5 mesos). 

Els ajuts del Banc Santander s’abonaran seguint el procediment establert per als 
ajuts UAB (Veure detalls més amunt). 

 

Compatibilitat dels ajuts 

L’ajut de la UAB per al Programa Propi només serà compatible amb l’atorgat dins 
la convocatòria MOBINT de l’AGAUR. La resta dels ajuts que es puguin percebre 
(inclòs l’ajut Santander) seran incompatibles, de manera que només se’n podrà 
percebre un. 

Un cop aprovat el pressupost de la UAB del 2015 amb l’import disponible pels 
ajuts, es farà pública la relació d’estudiants que obtindran beca. Si, 
posteriorment, se li atorgués una altra beca a un estudiant que ja n’ha obtingut 
una, de manera automàtica se li atorgarà la de l’import més alt, derivant l’altre 
ajut concedit a un altre estudiant que hagués quedat en llista d’espera. 

L’atorgament dels ajuts estarà supeditat al compliment dels requisits per part de 
l’estudiant. 
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DESTINACIONS 
__________________________________________________________ 
 

El llistat actualitzat de destinacions Propi 2015/16 estarà disponible a partir del 
27 d’octubre de 2014. Podeu prendre com a referència l'oferta de places per al 
curs 2014/15. 

 
 
 
PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS  
__________________________________________________________ 
 

Per participar en el Programa Propi de la UAB cal emplenar la sol·licitud 
electrònica que es troba a http://sia.uab.cat/ 

Tots aquells estudiants que vulguin obtenir una valoració addicional per 
coneixement d’idiomes, caldrà que presentin les certificacions justificatives 
qualificades d’acord amb el marc comú de referència europeu. En cas de no tenir 
certificacions, o no estar qualificades en aquest marc de referència, els estudiants 
podran fer una prova de nivell  al Servei de Llengües de la UAB, el qual emetrà 
un certificat. Aquesta documentació s’haurà de presentar a l’oficina d’intercanvis 
del seu centre dins del termini de presentació de sol·licituds. 

En el cas que la universitat ho requereixi, tal com passa a Estats Units o 
Austràlia, l’estudiant haurà de presentar obligatòriament la documentació 
justificativa del nivell d’idioma exigit (TOEFL, IELTS, etc). Aquesta documentació 
s’haurà de lliurar després de la selecció en els terminis i forma establerts. 

Només es pot presentar una única sol·licitud per alumne per a aquesta 
convocatòria. 
 
 
En fer la sol·licitud, les vostres dades personals formaran part d'un fitxer de dades de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Aquestes dades podran ser cedides a les entitats 
convocants de beques, com ara Banco Santander, amb la finalitat de concedir les 
esmentades beques. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment, el 
consentiment atorgat, així com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició davant la Secretaria General de la UAB, campus de Bellaterra, edifici del 
Rectorat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sia.uab.cat/�
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CALENDARI 
__________________________________________________________ 

Presentació de sol·licituds: des del 3 fins al 21 de novembre de 2014 (ambdós 
inclosos). 

Primera resolució i publicació al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi: 18 
de desembre de 2014. 

Segona i definitiva resolució i publicació al web de la UAB, enllaç Mobilitat i 
intercanvi: 19 de gener de 2015. 

 

INFORMACIÓ SELECCIONATS  
__________________________________________________________ 
 
 
Tots els estudiants seleccionats seran convocats a una reunió on s’informarà de 
tot el procediment a seguir per fer efectiu l’intercanvi, així com per resoldre 
dubtes que puguin sorgir. La data de la reunió es farà pública a la pàgina web de 
la UAB. 
 
L’estudiant haurà de tenir en compte que, dintre dels terminis previstos, haurà 
de formalitzar entre d’altres, les següents gestions: 
 

• Acceptació / No acceptació de la plaça 
• Documents de sol·licitud a la universitat de destinació (amb la certificació 

d’idioma amb el nivell exigit) 
• Contractació d’una assegurança mèdica per l’estranger 
• Formalització del document de compromís i d’altra documentació que se li 

requereixi 
• Tramitació del visat 

 


