
  
 
 

ADDENDA AL CONVENI DE SUBVENCIÓ ERASMUS + EDUCACIÓ SUPERIOR 
PER ESTUDIS 

 
 
De conformitat amb la clàusula 2, punt 2 del Conveni de Subvenció Erasmus+ Educació 
superior per estudis, segons el qual "La data d’inici del període de mobilitat és el primer dia en 
què el participant ha de ser present a l’organització d’acollida" i "La data d’acabament del 
període de mobilitat és l’últim dia en què el participant ha de ser present a l’organització 
d’acollida" i vista la possibilitat de modificació de les dates previstes d’estada informades al 
Conveni de Subvenció tenint en compte els calendaris acadèmics de les universitats d’origen i 
destinació respectivament, 

 
 
les parts intervinents; d'una banda, la Universitat Autònoma de Barcelona que, a l’efecte de la 
signatura d’aquest document, està representada per Katja Schustakowitz, cap de l’Àrea de 
Relacions Internacionals i Coordinadora Institucional Erasmus+ i de l'altra, l'alumne/a 
beneficiari/a ........................................................, amb DNI / NIE ....................................................................., 

 
acorden modificar les dates de l’estada d’intercanvi acadèmic expressades a 
Conveni de Subvenció i que corresponen a l’estada que l’alumne realitza en el marc 
del programa Erasmus de la següent manera: 

(1)Data d’inici de l’estada: ... / ... / 20.… 
Data de finalització de l’estada: … . /... / 20.... 

 
(1) IMPORTANT: Tingues en compte que les dates d’inici i finalització indicades han de 
coincidir amb les dates del certificat d’estada (“Attendance Statement”). 

 
 
Aquestes dates, confirmades mitjançant el Certificat d'Estada vàlid, seran utilitzades per fer el 
còmput de dies de durada de l’estada d’intercanvi i calcular l’ajut financer a percebre per part 
del beneficiari, sempre en condicions de disponibilitat pressupostaria i en compliment de la 
normativa del programa Erasmus+. 

 
Aquesta modificació s'adjunta com a addenda al text del citat conveni. 

I, en prova de conformitat, signen, 

el beneficiari                                                     la directora de l’Àrea de Relacions Internacionals 
Nom: ..........................................................      Katja Schustakowitz 
Cognoms: .................................................. 
 
 
 
Signatura: 
 
 
 
 
 
 

 (2)Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ... /... / 20... 
 
 
(2) Aquesta esmena s’ha de signar durant l’estada de mobilitat. Per tant, la data de signatura ha de ser 
anterior a la data indicada de finalització de l’estada. 
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