COM FUNCIONEN ELS INTERCANVIS
Facultat de Ciències – Oficina d’Intercanvis
Què vol dir anar d’intercanvi?
Vol dir que l’alumne/a, durant tot un curs acadèmic o durant el semestre que triï, continuarà temporalment els seus estudis de la
UAB en una universitat estrangera amb la qual tinguem conveni.
La matrícula s’haurà de fer i pagar a la UAB (automatrícula) però algunes o totes les assignatures s’hauran de marcar com
d’intercanvi. Allà també s’haurà de fer una matrícula, gratuïta, de les assignatures equivalents a les matriculades a la UAB, la
nota de les quals serà traslladada a l’expedient de la UAB en finalitzar l’intercanvi.
L’alumnat haurà de cercar, a través de la web de la universitat de destí, quines assignatures d’allà es corresponen amb les que
s’hagi matriculat a la UAB (quant a crèdits, contingut, objectius, càrrega horària, etc.). Aquesta correspondència és el que
s’anomena equiparació d’estudis. És important que abans de triar on es vol anar, es tingui la seguretat que allà es podran cursar
un mínim de crèdits equiparables (>=15ECTS/semestre).
L’equiparació d’estudis entre les assignatures de l a UAB i les de la universitat de destí s’ha de formalitzar a través del document
anomenat “Acord d’estudis” o Learning Agreement que signen l’estudiant, el coordinador d’intercanvis d’aquí i el d’allà.
Requisits per anar d’intercanvi
Cada programa i cada titulació poden tenir requisits generals (p.ex. tenir superats a la carrera un mínim de 60ECTS en sol∙licitar
l’intercanvi) i/o requisits específics (p.ex. tenir un expedient amb nota mitjana mínima de 6 punts sobre 10).
Tots els requisits es poden consultar a partir del nostre web:
www.uab.cat ‐> Mobilitat i Intercanvi ‐> al menú esquerre, escollir programa d’intercanvi.
Requisits d’idioma
Les universitats d’acollida exigeixen (o, en certs casos, recomanen) un determinat nivell de coneixement de l’idioma de docència
segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Consulteu‐ho a la web de la universitat de destí.
On es pot anar d’intercanvi?
Es pot anar a moltes universitats del món sempre que la UAB tingui conveni vigent amb la titulació corresponent.
L’intercanvi implica que 1 estudiant d’aquí se’n va allà i 1 d’allà ve aquí, mantenint un equilibri.
‐ Per anar a una universitat de l’Estat Espanyol hi ha el Programa Sicue. (Granada, Madrid, Tenerife, etc.)
‐ Per anar a una universitat d’Europa hi ha el Programa Erasmus. (Regne Unit, Alemanya, França, etc.)
‐ Per anar a una universitat de fora de la UE hi ha el Programa Propi UAB (EEUU, Austràlia, Canadà, Amèrica Llatina, etc).
Cal tenir en compte que algunes universitats comencen el curs acadèmic a primers d’agost o a primers de gener.
Podeu consultar la llista d’universitats destí (de cada programa) a la web www.uab.cat/ciencies ‐> Mobilitat i Intercanvi (i escollir
programa), on s’indica el nombre de places a cada universitat segons la titulació, i el període de l’intercanvi (semestral o anual).
Quines beques hi ha per anar d’intercanvi?
Es poden demanar una o diverses beques (se solen exigir requisits: nota mínima d’expedient, tenir certificats d’idiomes, etc. Cal
veure cada convocatòria). Nota: en la situació de crisi actual la tendència dels imports és a la baixa. Les següents dades són de
les darreres convocatòries. Com a normativa general, cal matricular d’ intercanvi un mín. 15crèdits/semestre i superar‐ne mínim
10/semestre; en cas contrari, el becari/ària haurà de retornar l’import dels ajuts que hagi rebut.
 Pel Programa Sicue *
1. Sèneca curs 2012‐13*
Organisme: ministeri espanyol amb competència d’universitats.
Requisits: nota mitjana 6,5
Convocatòria: cap a l’abril.
Import: 500€/mes + 120/200 per viatge
 Pel Programa Erasmus hi ha diversos ajuts*
1. Ajut automàtic curs 2012‐13 (per tothom que hagi obtingut plaça)
Organismes: OAPEE (de la UE) i ministeri espanyol (MEDU) amb competència d’universitats.
Import: curs 2012‐13: 110€(UE) +100€(MEDU)/mes aprox.(màx.8mesos). Si curs anterior s’ha obtingut beca règim
general i mobilitat, s’incrementa amb 85€/mes més aprox. (màx. 8 mesos).
2. MOBINT curs 2012‐13*
Organisme: Agaur (Generalitat de Catalunya)
Convocatòria: cap al maig.
Import: 200€/mes (màx.6 mesos).
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Pel Programa Propi es pot obtenir un únic ajut dels següents però se’n poden sol∙licitar 3:
1. UAB 2012‐13*
Organisme: UAB
Convocatòria: s’hi participa automàticament en fer la sol∙licitud d’intercanvi.
Import únic: 1200€/curs o 750€/semestre o 100€/estades de menys de 3 mesos.
2. MOBINT 2012‐13*
Organisme: Agaur (Generalitat de Catalunya)
Convocatòria: cap al maig.
Import: 200€/mes (màx.6 mesos).
3. Beca CRUE – Santander 2012‐13* (més per països llatinoamericans – veure convocatòria)
Organisme: Banco Santander
Convocatòria: cal apuntar‐s’hi a la mateixa sol∙licitud d’intercanvi
Import: 3000€ o 5000€

* Imports previstos/provisionals

Quan i com m’he d’apuntar per anar d’intercanvi?
Cal fer una sol∙licitud per cada programa en el qual voleu participar a través de la pàgina :
http://sia.uab.cat ‐>
Abans de triar les destinacions, assegureu‐vos que allà podreu fer assignatures que es puguin equiparar a les de la UAB (que
després no resulti que no podeu fer res del que us va bé). No trieu la destinació només perquè us fa gràcia el país. Comproveu
abans l’oferta d’estudis. Podeu fer una sol∙licitud per cada programa, però us haureu de decidir per un.
Terminis per fer la sol∙licitud: només durant els períodes que s’anunciaran a començament de cada curs a la web i en cartells
promocionals. Per marxar el curs 2013‐14 podreu fer la sol∙licitud en els següents períodes, a concretar:
University of California (convocatòria específica).‐ de 15 a 26 d’octubre de 2012
Erasmus.‐ de 26 de novembre a 14 de desembre de 2012
Propi.- de 26 de novembre a 14 de desembre de 2012
Sicue.‐ de 4 al 22 de febrer de 2013

Adreça postal:

CONTACTE
PER A MÉS INFORMACIÓ I QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA QUE TINGUEU
Web: www.uab.cat/ciencies ‐> Mobilitat i Intercanvi

Oficina d’Intercanvis
Gestió Acadèmica
Facultat de Ciències – Edifici C
Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Atenció presencial: de 16 a 19h
Tel. (+34) 93 581 42 30
Fax (+34) 93 581 42 31
(el menú de la columna esquerra té l’apartat de l’Oficina
d’Intercanvis amb l’actualització de tots els programes)

A/e: intercanvis.ciencies@uab.cat (recomanat)

IMPORTANT: si vols participar en un intercanvi, tingues sempre el correu institucional com a alumne/a funcionant
correctament. És el canal de comunicació oficial.
Utilitzeu les eines electròniques periòdicament (pàgina web i correu electrònic d’alumne/a). Són pràctiques, estalvien temps
i estareu al corrent de tots els intercanvis.
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