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RESUM CALENDARI CONVOCATÒRIA 

Sol·licituds: 
On-line: http://sia.uab.es 
Sol·licituds i consulta d’intercanvis OUT 

25 octubre  – 8 novembre 2021 

Presentació certificats idiomes: 
Lloc: Sol·licituds i consulta d’intercanvis OUT - SIA 

25 octubre  – 8 novembre 2021 

Publicació 1r llistat adjudicacions: 
Lloc: Web UAB – Mobilitat i Intercanvi 

13 desembre 2021 

1r Període d’acceptació-no acceptació plaça atorgada: 
On-line: http://sia.uab.es 

14 – 19 desembre 2021 

2n període sol·licituds places vacants: 
On-line: http://sia.uab.es 
Sol·licituds i consulta d’intercanvis OUT 
 
Només per als estudiants que han fet la sol·licitud en el primer període 
i: 

• No han obtingut plaça en la 1ª resolució 

• Han obtingut plaça en la 1ª resolució i han renunciat 
 

20 desembre 2021 – 7 gener 
2022 

Publicació llistat definitiu estudiants seleccionats 
Lloc: Web UAB – Mobilitat i Intercanvi i Fac. Ciències de la 
Comunicació 

21 gener 2022 

2n període de confirmació/no confirmació plaça (reassignació): 
On-line: http://sia.uab.es 

22 – 28 gener  2022 

Renúncia plaça adjudicada fora termini (per escrit i justificada): A partir de febrer 2022 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://sia.uab.es/
http://sia/
http://sia.uab.es/
http://sia.uab.es/
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Aquesta convocatòria única general inclou els programes Erasmus+ i UAB Exchange Programme. Això 
significa que hi haurà un únic formulari de sol·licitud per a tots dos programes i dins la sol·licitud 
l’estudiant podrà incloure destinacions de tots dos programes indistintament. 

 
En el cas que un estudiant vulgui fer una estada Erasmus+ durant un quadrimestre i una estada UAB 
Exchange Programme en l’altre quadrimestre del mateix curs acadèmic haurà de: 
 

• Omplir una sol·licitud on-line amb les preferències del primer quadrimestre i amb destinacions 
d’un sol programa. 

• Tornar a fer una altra sol·licitud on-line amb les destinacions de l’altre programa d’intercanvi per 
al segon semestre. 

• Només serà possible obtenir dues places de dos programes diferents si les estades són 
semestrals i es duen a terme consecutivament durant el curs 2022/23, és a dir, si no hi ha 
solapaments en els períodes d’estada. 

 
 

DEFINICIÓ 

 
Programa Erasmus+ Estudis: 

 
El programa Erasmus facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en 
una altra universitat dels 27 estats membres de la Unió Europea, els països de l’Àrea Econòmica Europea 
(Islàndia, Liechtenstein i Noruega), Turquia, Sèrbia i la República de Macedònia del Nord. El programa 
estableix que l’estada mínima es de  3 mesos fins a un total de 12 mesos per cada cicle d’estudis (grau, 
màster i doctorat). 
 
Suïssa està fora del programa Erasmus+ però les places d’intercanvi acordades amb les institucions 
d’aquest país s’ofereixen dintre d’aquesta convocatòria. Els estudiants seleccionats no rebran ajuts 
econòmics de la Unió Europea però sí podran rebre un ajut econòmic directament del govern suís (Swiss-
European Mobility Programme). 
 
La Facultat de Ciències de la Comunicació té 42 acords bilaterals amb 14 països per aquesta 
convocatòria amb una oferta de 99 places d’intercanvi, i de 11 convenis en procés de renovació amb una 
oferta addicional de 28 places. 
 
Els estudiants de la Facultat només podran sol·licitar les places dels convenis signats amb el centre. No 
poden demanar destinacions d’altres facultats. 

 
 

UAB Exchange Programme (Propi UAB):  
 
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. 
 
La Facultat té convenis propis i compartits amb universitats d’arreu del món.  

 
 
En ambdós programes: 
 

• L'estudiant abona l'import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la 
institució d'acollida. 

• Hi ha un reconeixement dels estudis cursats durant l’intercanvi. Aquest reconeixement d'estudis es farà 
seguint l’acord d’estudis que l’estudiant haurà pactat amb el tutor/a d'intercanvi abans de marxar.  

• La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats 
d'allotjament i els procediments d’inscripció. 

• En cap cas la realització de l'intercanvi a la universitat de destinació suposarà el dret d'obtenir la titulació 
en aquella institució. 
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REQUISITS 
 

• Haver superat  60 crèdits (independentment del curs al que corresponguin) en el moment de fer la 
sol·licitud. Tota sol·licitud que no tingui aquest número mínim de crèdits quedarà exclosa per defecte. 
 

• Estar matriculat/da a la UAB per cursar estudis oficials durant els cursos 2021-2022 i 2022-2023. 
 

• La normativa d’intercanvis indica que els estudiants han de fer un mínim de 15 crèdits UAB per estades 
semestrals o 30 crèdits UAB per estades anuals durant l’estada d’intercanvi. Els estudiants que no tinguin 
aquest número de crèdits pendents de superar a l’expedient UAB per al curs 2022-2023 tampoc podran 
participar en l’intercanvi.   

 

• Complir els requisits d’idioma de la universitat de destinació. Es recomana consultar la pàgina web de les 
universitats de destinacions per consultar els requisits d’admissió. 

 

• Cal tenir en compte que si un estudiant és seleccionat per marxar d’intercanvi durant el curs 2022-2023 i al 
llarg del curs 2021-2022 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 realitzar l’intercanvi (encara que 
tingui una plaça adjudicada). 
 

 

Requisits específics programa Erasmus+ Estudis 

• Tenir la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants dins 
el programa Erasmus (els 28 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica 
Europea -Islàndia, Liechtenstein i Noruega- i Turquia, Suïssa i la República de Macedònia) o un permís de 
residència temporal, sempre i quan aquest permís estigui en vigor per la totalitat del període en què l'estada 
d'intercanvi es dugui terme. És necessari disposar d’un DNI i NIE vigent per poder participar en el programa. 

 

• No haver realitzat amb anterioritat estades de les modalitats Erasmus estudi o pràctiques i que superin els 9 
mesos, atès que el programa Erasmus+ només permet fer un màxim de 12 mesos per cicle d’estudis (Grau).  

 

• Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil amb cobertura per a tot el territori 
europeu abans de l’inici de l’estada d’intercanvi. 

 

 
Requisits específics UAB Exchange Programme 
 

• Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil amb cobertura fora del territori 
europeu abans de l’inici de l’estada d’intercanvi. Si l’estudiant disposa d’una assegurança diferent de la que 
es contracta a través de la UAB, haurà d’acreditar que les cobertures són iguals o superiors que les de la 
pòlissa de la UAB.  
En qualsevol cas, la contractació d’aquesta assegurança s’haurà de fer després d’estar seleccionat per 
marxar d’intercanvi. 
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DESTINACIONS 
 
El llistat de destinacions per al curs 2022-2023 estaran disponibles a partir de l’11 d’octubre de 2021 a la web: 
 
http://www.uab.cat 

Apartat: Mobilitat i Intercanvi. 

Apartat: Erasmus Estudis / UAB Exchange Programme 

Enllaç:  Destinacions 

 
Els convenis bilaterals es signen per àrees d’estudi. Això pot significar, per exemple, que en la universitat de 
destinació no existeixi exactament el grau de Periodisme però sí que s’imparteixin assignatures relacionades 
amb l’àrea de Ciències de la Comunicació. 
 
Programa Erasmus+ Estudis: 
En el llistat de destinacions Erasmus, juntament amb el nom de la universitat, s'indica l’àrea d’estudi en la que 
s’ha signat el conveni bilateral. L’estudiant podrà indicar en la sol·licitud diferent destinacions independentment 
de si coincideix o no amb el seu grau. És a dir, un estudiant de Publicitat podrà escollir destinacions de 
“Journalism and Information”, però ha de tenir present que és possible que tingui dificultats per equiparar 
assignatures. 
 
UAB Exchange Programme: 
La majoria dels convenis d’aquest programa engloba diferents àrees d’estudis i facultats. És per aquesta raó que 
és fonamental consultar la pàgina web de la universitat de destinació per veure l’oferta d’assignatures adreçada 
als estudiants internacionals. 
 
En qualsevol dels casos, l’estudiant pot enviar un e-mail a la universitat de destinació per fer les consultes que 
siguin necessàries encara que no estigui seleccionat per marxar d’intercanvi. 
 
 

INFORMACIÓ SOBRE LES UNIVERSITATS DE DESTINACIÓ 
 
Abans de fer la sol·licitud, és obligatori consultar la pàgina web de les universitats de destinacions que més 
interessin per informar-se sobre l’oferta d’assignatures, el calendari acadèmic, el procediment d’admissió, número 
mínim de crèdits a matricular o qualsevol altre requeriment. Aquesta consulta us donarà una visió general de les 
possibilitats d’equiparacions d’assignatures. 
 
L’Àrea de Relacions Internacionals ha posat a disposició dels estudiants un Mapa de Destinacions amb 
informació de totes les universitats amb les que té conveni. Aquest mapa està a la web de la UAB, dintre de 
l’apartat de Mobilitat i Intercanvi. 

 

 

http://www.uab.cat/
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En aquest apartat 
podem cercar la 
universitat que 
ens interessa 

Podem escriure el nom de la 
universitat que tenim 
assignada. De vegades és 
suficient amb introduir una 
paraula. 
En la part inferior apareixeran 
diferents opcions. 
 
 
Els estudiants Erasmus només 
han de clicar enllaç amb el 
simbol de localització vermell 
(Erasmus). 
 

Mapa 
localització 
universitat 

Enllaços directes a la web 
de la universitat de 
destinació i  amb 
informació adreçada a 
l’estudiant d’intercanvis. 
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NOTA DE PARTICIPACIÓ 
 
És la nota amb que l’estudiant participa a la convocatòria de selecció, i resulta de la suma de la nota mitjana de 
l’expedient (en el moment d’inici de la convocatòria) i els punts adquirits pels certificats d’idiomes presentats. 
 
Les actualitzacions posteriors de l’expedient no modificaran la nota de participació. 
 

IDIOMES 
 
L’acreditació de nivell d’idioma serà un element que comptarà per: 
 

• Pujar la nota de participació en el procés d’adjudicació de les places. 

• Demostrar que es compleixen els requisits d’idioma de la universitat de destinació. 
 

 

PUJAR LA NOTA DE PARTICIPACIÓ 
 
(Informació vàlida per ambdós programes d’intercanvi) 
 
OBLIGATORI: 
Els estudiants podran aportar tots els certificats d’idiomes que considerin rellevants a efectes de 
l’adjudicació de les places sol·licitades.  
 
Tant per al programa Erasmus+ com per al UAB Exchange Programme, s’haurà de presentar el certificat 
dintre del període de sol·licituds (25 octubre – 8 de novembre 2021). 
Hi ha un espai habilitat, dins de la sol·licitud on-line de la convocatòria única, per a carregar els certificats 
d’idioma. 
 
L’acreditació de nivell d’idioma és un element que comptarà durant els procés de selecció a l’hora de baremar 
les sol·licituds presentades. El nivell mínim que donarà puntuació addicional a l’estudiant serà l’equivalent a un 
nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) per a les Llengües. 
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La puntuació a aplicar serà la següent: 
 

Nivell B1 CEFR 0,5 punts 

Nivell B2 CEFR 1 punt 

Nivell C1 CEFR 1,5 punts 

Nivell C2 CEFR 2 punts 

 
Aquests punts es sumaran a la nota de l’expedient de l’estudiant. El resultat serà la nota de participació en el 
procés de selecció. 
 
Només es valoraran els certificats d’idiomes relacionats amb les destinacions que es sol·licitin. Així, si un 
estudiant sol·licita marxar a Holanda, la presentació d’un certificat d’italià no puntuarà. 
 
Si l’estudiant presenta certificats que acreditin el nivell de coneixement de més d’un idioma i que estiguin 
relacionats amb les destinacions triades, les puntuacions s’acumularan, fins arribar al màxim de 2 punts. 
 
L’anglès, partint de la consideració d’aquesta com a llengua franca de la comunitat acadèmica internacional, 
puntuarà també en la baremació dels expedients dels estudiants encara que aquest idioma no sigui la llengua de 
docència de la universitat de destinació.  
 
Aquells estudiants que hagin cursat el batxillerat en una altra llengua i que disposin del corresponent títol oficial 
de secundària, se’ls valorarà amb 1 punt el coneixement de l’idioma que correspongui. 
 
D’acord el Text Refós de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, el certificat haurà de 
ser emès per qualsevol de les institucions següents: 
 

• Serveis o centres de llengües de les universitats públiques i de les universitats privades del sistema 
universitari català. 

• Escoles Oficials d’Idiomes 

• Instituts dependents d’organismes oficials (British Council, Institut Français, Alliance Française, Goethe 
Institut, Istituto Italiano di Cultura, Instituto Camões, Institut Confuci, etc.) 

• Certificats amb reconeixement international (First Certificate, IELTS, DELF, Zertifikat Deutsch, etc…) 
 
 
En cas de no tenir certificacions, els estudiants podran fer una prova de nivell al Servei de Llengües de la UAB, 
el qual emetrà un certificat que acreditarà els seus coneixements lingüístics. El calendari de matrícula i de 
realització de les proves i els preus a pagar estan publicats al web del Servei de Llengües de la UAB. 
 
 

DEMOSTRAR TENIR ELS REQUISITS D’IDIOMA DE LA UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ  
 
Cada universitat de destinació estableix els requisits d’idiomes que han de complir els estudiants per poder fer 
l’intercanvi. Aquest requisits es poden consultar al llistat de destinacions publicats en la pàgina web de la UAB – 
Mobilitat i Intercanvi Internacional. 
 
L’estudiant haurà de presentar tants certificats com universitats de diferents països sol·liciti. És a dir, si demana 
una destinació a França, Holanda i Alemanya, haurà de presentar els certificats d’idiomes que demana cada 
universitat de destinació (francès, anglès i alemany). 

 
Si la universitat de destinació demana un certificat d’idioma específic (FCE, CAE, TOELF, IELTS), l’estudiant 
haurà de presentar-lo dintre del període establert. En alguns casos el certificat emès pel Servei de Llengües de 
la UAB no és vàlid per a ser admès a la universitat de destinació. És molt important consultar el llistat de 
destinacions i la web de la universitat de destinació. 
Aquells estudiants que no estiguin en disposició de presentar la certificació requerida per l’altra universitat 
quedaran automàticament descartats. 
 

Programa Erasmus+ Estudis: 
 

Si un estudiant NO compleix els requisits d’idiomes dintre del període de sol·licituds, NO se li 
adjudicarà la plaça Erasmus. 
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Exemple: 
 
Un estudiant sol·licita les següents destinacions: 

• D BERLIN 01/FREIE UNIVERSITÄT BERLIN- Requisits idioma: Alemany- Nivell B1 CEFR 

• DK ARHUS/ARHUS UNIVERSITET - Requisits idioma: Anglès Nivell C1 CEFR 

• S VAXJO03 / LINNAEUS UNIVERSITY  - Requisits idioma: Anglès - Nivell B2 CEFR  
 
I presenta els següents certificats: 

• Certificat d’alemany nivell A2  

• First Certificate in English (= Nivell B2) 
 
Aquest estudiant només podrà optar a la destinació de Linnaeus University i a la seva nota d’expedient 
se li sumarà 1 punt.    

 
L’estudiant haurà de presentar el certificat d’idioma dins del període de sol·licituds (25 octubre – 
8 novembre 2021). 
 
Aquests documents s’han de carregar a la sol·licitud electrònica de la convocatòria única. 

 

UAB Exchange Programme (Propi UAB):  
 

En aquest programa d’intercanvi és possible l’adjudicació d’una plaça d’intercanvi sense haver demostrat 
tenir els requisits d’idioma de la universitat de destinació durant el període de sol·licituds. 
 
Tot i així, l’estudiant haurà de fer posteriorment una sol·licitud d’admissió a la universitat d’acollida i serà 
en aquest moment quan serà OBLIGATORI tenir el certificat d’idioma exigit per aquesta institució. 
Com a data de referència aproximada, aquest certificat d’idioma s’haurà de tenir per al mes de gener. 
 
Però per pujar la nota d’adjudicació de les places cal presentar el certificat dintre del termini de sol·licituds 
(25 octubre – 8 novembre 2021). 
 

 

PERÍODE D’ESTADA 
 
 

• El període d’estada (durada) establert per a cada universitat es pot consultar al llistat de destinacions publicat 
en la pàgina web de la UAB – Mobilitat i Intercanvi Internacional. 

 

• El número de mesos d’estada s’adaptarà al calendari acadèmic de la universitat de destinació. Segons aquest 
calendari, algunes estades podrien ser, per exemple, de 4 mesos i 20 dies o de 5 mesos.  

 

• Per a estades semestrals, l’estudiant haurà d’escollir el quadrimestre d’estada en la universitat de destinació 
en el moment de fer la sol·licitud (s’haurà d’indicar 1r/2n semestre segons el nostre calendari). 

 

• Programa Erasmus+ Estudis: 
S’ha de respectar el període d’estada establert al conveni bilateral. Si el conveni indica que la durada de 
l’estada és semestral, l’estudiant NO podrà indicar a la sol·licitud una estada anual. En el cas que així ho 
indiqui, l’estada real que farà serà d’un semestre.  
 
Un estudiant disposa d’un màxim de 12 mesos d’estada Erasmus per cicle d’estudis (grau, màster, doctorat). 
Si un estudiant ha fet una estada Erasmus+ en una altra titulació de grau, es tindrà en compte el còmput de 
mesos fets en aquella estada.   

 

• UAB Exchange Programme: 
Quan al llistat de destinacions s’indica “1 curs o 1 semestre”, l’estudiant podrà indicar el període que més 
l’interessi. Cal tenir en compte que si hi ha 1 plaça anual i un estudiant amb més nota de participació indica 
que només vol marxar un semestre, quedarà un semestre lliure. 
En el moment de fer la sol·licitud on-line, quan els estudiants seleccionin una universitat i un període concret, 
se’ls demanarà si estan d’acord en que se’ls assigni un període menor, pels casos que no hagi disponibilitat 
del període demanat. 
 

http://www.fu-berlin.de/
http://www.aau.dk/english
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SOL·LICITUDS 
 
A l’hora de escollir les universitats de destinació s’ha de tenir en compte: 
 

- Requisits d’idiomes. 

- El plans d’estudis d’aquestes universitats.  
 
Per sol·licitar un programa d’intercanvi cal emplenar la sol·licitud electrònica que trobareu a la següent web:  
 
http://sia.uab.es 
 
Enllaç:  “SOL·LICITUD I CONSULTA D’INTERCANVI OUT (Estudiants sortints)” 
 
En entrar es demana: 

- NIA (Número NIU que apareix al vostre carnet d’estudiant en petit) 

- Password: (paraula clau per accedir al correu electrònic) 
 

La sol·licitud electrònica només estarà disponible durant el període en que aquesta convocatòria estigui oberta 
(25 octubre – 8 novembre 2021). 
 

 
 

 
L’estudiant només podrà presentar una sol·licitud per aquesta convocatòria, però podrà indicar universitats de 
tots dos programes d’intercanvi. Es podran triar fins a 8 destinacions per ordre de preferència. Si un estudiant 
només està interessat en 4 universitats, no cal omplir les 8 caselles. 
 
En el cas que un estudiant vulgui fer una estada Erasmus+ durant un quadrimestre i una estada UAB Exchange 
Programme en l’altre quadrimestre del mateix curs acadèmic haurà de: 
 

• Omplir una sol·licitud on-line amb les preferències del primer quadrimestre i amb destinacions d’un sol 
programa. 

• Tornar a fer una altra sol·licitud on-line amb les destinacions de l’altre programa d’intercanvi per al segon 
semestre. 

• Només serà possible obtenir dues places de dos programes diferents si les estades són semestrals i es 
duen a terme consecutivament durant el curs 2022/23, és a dir, si no hi ha solapaments en els períodes 
d’estada. 

 
 

http://sia.uab.es/
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ADJUDICACIÓ DE LES PLACES 
 
Per fer l’adjudicació de les places Erasmus es tindrà en compte 2 elements: 
 

• La nota de l’expedient acadèmic de l’estudiant. 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, inclòs el No presentat i el No 
avaluable, que computaran amb una qualificació numèrica de 0. Les assignatures amb un “apte” no 
computen.  

• Puntuació del certificat d’idioma presentat en l’oficina d’intercanvis de la Facultat. 
 
La nota de participació (i de selecció) serà la suma dels 2 valors anteriors. 
 
Observacions: 
 

• En cas d’empat, es tindrà en compte el nombre de crèdits superats a l’expedient. 

• En el cas que l’empat persisteixi, tindrà prioritat l’estudiant amb major nombre de crèdits superats en 
primera convocatòria. 

• Aquells estudiants que, havent obtingut plaça en alguna convocatòria anterior, hagin renunciat per 
causes no justificades o hagin incomplert els requisits en un intercanvi anterior, quedaran relegades a 
l’últim lloc de la llista de sol·licituds. 

• Programa Erasmus+: 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. 

• Cada Facultat podrà afegir altres criteris de selecció específics per als seus estudiants. 
 
El Vicerectorat de Relacions Internacionals farà pública la resolució d’adjudicació de les places i de la llista 
d’espera a la pàgina web de la UAB – Apartat de Mobilitat i Intercanvi. 

 
 

PERÍODE D’ACCEPTACIÓ / RENÚNCIA DE LA PLAÇA ADJUDICADA 
 
La plaça adjudicada s’ha de confirmar obligatòriament per la pàgina d’internet: 
http://sia.uab.es (Sol·licitud i Consulta d’intercanvis OUT) 
 

- 1r Període d’acceptació-no acceptació plaça atorgada: 14 – 19 desembre 2021. 

- 2n període de confirmació/no confirmació plaça: 22 – 28 gener 2022. 
 

En el cas que la plaça adjudicada no t’interessi, has de renunciar el més aviat possible, per tal que aquesta plaça 
pugui ser atorgada a un altre estudiant. 
 
En el cas que no indiqueu res en la pàgina indicada dintre del termini establert, s’entendrà que NO us 
interessa la plaça i, automàticament, es farà la readjudicació a un altre estudiant. 
 
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 d’intercanvis del centre valorarà si la 
renúncia es considera justificada o no. Les renúncies no justificades seran penalitzades de la forma expressada 
en aquesta convocatòria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sia.uab.es/
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PERÍODE DE SOL·LICITUDS PLACES VACANTS - REASSIGNACIÓ 

 
S’obrirà un nou període de sol·licituds de vacants per a tots aquells estudiants de les opcions següents: 
 

• Que no hagin acceptat la plaça adjudicada i vulguin optar a una altra plaça. 

• Que hagin quedat sense plaça assignada. 
  
Els estudiants que vulguin optar a les demanades en primer ordre i que no han aconseguit, les hauran de tornar 
a demanar. Aquestes destinacions estaran disponibles si hi ha algun estudiant que hagi renunciat a l’adjudicació. 
 
Cal emplenar la sol·licitud electrònica que trobareu a la següent web: http://sia.uab.es. 
Opció: “SOL·LICITUD I CONSULTA D’INTERCANVI OUT” 
 
Període: 20 de desembre 2021 – 7 de gener 2022 
 
 

ACCEPTACIÓ PER PART DE LA UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ 
 
El fet que hàgiu estat seleccionats per la UAB dins un programa d’intercanvi no implica en cap cas que 
automàticament estigueu acceptats a la universitat de destinació.  

 
Un cop publicada el llistat definitiu de seleccionats, l'Àrea de Relacions Internacionals s’encarregarà d’enviar a 
les universitats partners el llistat dels estudiants seleccionats i les seves dades personals (“nomination”). 
 
Independentment d’aquesta comunicació oficial, les universitats d’acollida demanen fer una application form 
(=sol·licitud d’admissió) com prerequisit per ser admès/a. El model d’application form i la informació referent a la 
documentació que s’ha d’adjuntar canvia d’una universitat a una altra.  
 
Un cop publicada la llista definitiva d’estudiants seleccionats, l’estudiant haurà de consultar la pàgina web de la 
universitat de destinació per saber què cal fer i quin és el termini establert.  
 
 

DOTACIÓ ECONÒMICA 

 
L’adjudicació d’una plaça d’intercanvi NO implica necessàriament l’adjudicació d’un ajut econòmic. 

 

PROGRAMA ERASMUS+ ESTUDIS 
 
El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’ens que distribueix els fons 
econòmics procedents de la Unió Europea i del MECD (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) per becar 
els estudiants participants. 
 
Els estudiants amb plaça assignada no han de fer cap tràmit expressament per tal de rebre l’ajut. 
 
Les beques s’atorgaran seguint els mateixos criteris d’expedient acadèmic utilitzats durant el procés de selecció 
fins a cobrir la totalitat dels fons atorgats. 
 
Els estudiants rebran l’ajut en dos pagaments: 

• El primer, després de marxar, per un import aproximat del 70% del total adjudicat. L’estudiant haurà 
d’enviar una sèrie de documents per poder rebre aquest primer pagament (conveni de subvenció, 
certificat d’arribada, prova d’idioma OLS, declaració de responsabilitat COVID). 

• El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà quan l’alumne hagi tornat i aporti tota la 
documentació de final de l’estada (certificat estada i informe final de la Mobility Tool). 

 
Es pagarà proporcionalment als dies d’estada real (tenint en compte la data d’arribada i sortida de l’intercanvi). 
 
Tots aquells estudiants que, a data del 30 de setembre de 2023, no hagin lliurat la documentació exigida dins el 
programa d’intecanvi, se’ls requerirà la devolució de l’import abonat. 
 

http://sia.uab.es/
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Els imports per al curs 2022-2023 es faran públics quan ho comuniqui el SEPIE. A mode orientatiu, us facilitem 
els imports del curs 2021/2022: 
 

 PAÍS DE DESTINACIÓ IMPORTS 2021-2022 

Grup 1 
Països amb un cost de 
vida més alt 

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, 
Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit i 
Suècia. 

310€/mes 

Grup 2 
Països amb un cost de 
vida mig 

Alemanya, Àustrica, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, 
Malta, Països Baixos, Portugal i Xipre. 

260€/mes 

Grup 3 
Països amb un cost de 
vida inferior 

Antiga República Iugoslava de Macedònia, 
Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, 
Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República 
Txeca, Romania i Turquia. 

210€/mes 

 
 

Ajut addicional per situació de desavantatge econòmic 
A mode orientatiu, els estudiants que durant el curs 2021-2022 siguin beneficiaris d’una beca de règim general 
del Ministeri, tinguin condició de refugiat o tinguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, rebran 
un ajut addicional de: 200€/mes per als ajuts finançats amb el programa 2014-20, i 250€/mes per als ajuts 
finançats amb el programa 2021-27. El període màxim  finançat són 5 mesos i es rebrà aquest ajut un cop la 
UAB rebi els fons corresponents per part del SEPIE (data aproximada: setembre de 2023). 
 

Import complementari al suport individual per desplaçament ecològic 
Els i les estudiants i titulades recents que no reben suport per a despeses de viatge, poden optar pel 
desplaçament ecològic. En aquest cas, rebran una contribució única de 50 EUR en concepte d'import 
complementari al suport individual i fins a 4 dies de suport individual addicional per cobrir els dies de viatge en 
un trajecte d'anada i tornada, si procedeix. Només per projectes del programa 2021‐2027. 

 
Persones amb necessitats especials Erasmus+ 
Cada any el SEPIE publica al seu web un formulari de sol·licitud d’ajuts per a la mobilitat d’estudiants entre països 
del programa amb necessitats especials. Trobareu la informació actualitzada al web de Mobilitat i Intercanvi, 
apartat “Erasmus estudis”, pestanya “Persones amb necessitats especials”. 
 

Beques Santander Erasmus 
El Banco Santander va oferir per al curs 2021/22, 51 beques complementàries a les beques Erasmus+. La UAB 
adjudicarà aquestes beques entre els i les estudiants dels centres propis i de l’Escola FUABformació:  
 
2 beques de 2000€ i 49 beques de 500€ . 
 
El nombre i import d’aquests ajuts quedarà confirmat per al curs 2022/23 en el moment que se signin els convenis 
corresponents entre aquesta entitat bancària i la UAB. 
 
 

UAB EXCHANGE PROGRAMME 
 
En funció del pressupost pel curs 2022-2023, es repartiran les beques disponibles entre tots els estudiants del 
campus que hagin obtingut una plaça en el marc del UAB Exchange Programme. 
 
Els estudiants amb plaça assignada no han de fer cap tràmit expressament per tal de rebre l’ajut. 

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 per a la universitat. 

 
 
 
 
Els ajuts econòmics poden provenir de: 
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1. Fons UAB 
 

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: 
 
un curs acadèmic: 1,200 €  
un semestre: 750 €  
estades inferiors a 3 mesos:  500 €  
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: 
o justificat l’arribada al centre de destinació 
o hagi signat i entregat el document de compromís 
o hagi acreditat la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil 
o hagi introduït les dades bancàries a l’aplicatiu sigma 
o hagi lliurat la declaració responsable de viatge 

 

• El segon pagament serà del 20% restant i es farà efectiu a la tornada de l’estudiant i un cop hagi 
presentat el certificat d’estada. 

Tots aquells estudiants que, a data del 30 de novembre de 2023, no hagin lliurat la documentació exigida, 
se’ls requerirà la devolució de l’import abonat. 

2. Beques Iberoamérica Santander 
 

El Banco Santander va convocar fins al curs 20/21 diferents beques. Més informació al web www.becas‐
santander.com. 
 
El curs 2021/22 no es van convocar aquestes beques i, en el moment d’aprovar aquesta 
convocatòria, es desconeix si es publicaran per al curs 2022/23. 
 

3. Erasmus+ KA107 Partner Countries i KA131 

 
Es tracta d’ajuts provinents de fons del Programa Erasmus+ de la Comissió Europea però adreçat a 
països de fora d’Europa.  
 
1)  Es destinarà fins a un 20% dels fons atorgats al projecte KA131, per a estades a institucions dels 

països associats. La UAB tindrà en compte la importància estratègica de l’acord amb la universitat 
de destinació. 

2)  El programa Erasmus+ mitjançant el projecte KA107 (KA171 a partir del 2022) finança estades a 
països associats. El llistat de països i ajuts disponibles canvia en cada convocatòria del projecte 
KA107 (KA171). En el moment d’aprovació d’aquesta convocatòria es desconeixen quins ajuts dels 
projectes KA107 vigents (2019 i 2020) estaran encara disponibles en el moment en que es resolgui 
aquesta convocatòria i quins seran els ajuts de que es disposaran al projecte KA171 2022. 

 
Els ajuts s’atorgaran seguint els criteris de selecció establerts en la convocatòria (nota de participació) i 
de la importància estratègica per a la UAB de l’acord amb la universitat de destinació en el cas de 
l’adjudicació d’ajuts provinents del projecte KA131. 

 
 

AJUT COMPLEMENTARI (ambdós programes d’intercanvi): 
 

Ajut MOBINT de l’AGAUR 
 
L’Agència de Gestió d’Ajuts  Universitats i de Recerca (AGAUR) convoca cada any ajuts a la mobilitat 
internacional (convocatòria MOBINT) de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats o dels 
centres d'estudis superiors d'ensenyaments artístics de Catalunya. 
En convocatòries anteriors es va concedir un ajut de 200 euros mensuals amb un màxim de 6 mesos. 
 
L’estudiant podrà obtenir més informació i haurà de tramitar la sol·licitud directament amb l’AGAUR. 

http://www.becas‐santander.com/
http://www.becas‐santander.com/
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Pàgina web: http://www.agaur.gencat.cat 
 

Compatibilitat dels ajuts de mobilitat amb altres tipus d’ajuts 
En cas de rebre el subsidi de l’atur o altres beques per fer estades d’intercanvi a l’estranger contacteu amb 
l’organisme que concedeix l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb l’ajut de mobilitat obtingut. 
Si no ho és, la participació dins el programa de mobilitat es faria sense rebre ajut econòmic, en la modalitat de 
beca zero. 
 
 
 

ACORD D’ESTUDIS 
 
Previ a la seva partida, l’estudiant haurà d’acordar amb els seus tutors d’intercanvi, l'equiparació dels estudis que 
farà a l'estranger. 
 
L’acord d’estudis és el document en el qual el/LA tutor/a d’intercanvi i l’estudiant acorden les assignatures que 
es cursaran a la universitat de destinació i la seva correspondència amb les assignatures matriculades a la UAB. 
 
En un acord d’estudis podem trobar: 
 
Equiparació assignatures (=convalidació): 
 
L’equiparació d’una assignatura de la UAB per una assignatura cursada a l’estranger, implica que el/la tutor/a 
estima que entre els dos programes hi ha un grau suficient de coincidència (contingut i nombre de crèdits/hores). 
En aquest cas, la qualificació obtinguda en una assignatura a la universitat de destinació es posarà a l’assignatura 
de la UAB per la que s’equipara. Es poden equiparar assignatures de formació bàsica, obligatòries i optatives. 
 
Es podran equiparar: 
 

• Totes les assignatures que l’estudiant vulgui SEMPRE I QUAN el/la tutor/a accepti aquesta equiparació. 

• Assignatures de la UAB suspeses o amb un no presentat en cursos anteriors. 

• Assignatures de diferents cursos i quadrimestres. Exemple: Un alumne marxa d’intercanvi el 3r curs i durant 
el primer quadrimestre dels seus estudis. En el seu acord d’estudis podrà equiparar asignatures de 3r/4t curs 
i del 1r/2n quadrimestre. Quan arribin les notes de la universitat de destinació posarem aquestes a les 
assignatures de la UAB (ja siguin de 3r o 4t) i a l’expedient constaran en el curs que corresponen segons el 

pla d’estudis. 

IMPORTANT: Tot i així. la normativa acadèmica de la UAB indica per matricular assignatures de 4t curs cal 
tenir superats un mínim de 120 crèdits de 1r, 2n i 3r curs amb 1r curs totalment superat. 

• Els estudiants de grau NO poden realitzar les Pràctiques externes ni el Treball de Fi de Grau a la universitat 
de destinació (per tant, no es poden incloure a l’acord d’estudis) 

• Menció: 
Per obtenir una menció és obligatori superar 5 assignatures corresponents a la mateixa menció. 
Si l’estudiant està realment interessat/da en fer una menció, haurà d’equiparar durant l’intercanvi 5 
assignatures de la mateixa menció SEMPRE I QUAN el/la tutor/a accepti aquestes equiparacions.  
Si durant l’intercanvi l’estudiant equiparara assignatures optatives de diferents mencions i, a la tornada, ha  
superat el número màxim de crèdits optatius del seu pla d’estudis, l’estudiant no podrà cursar més 
assignatures optatives en el següent curs acadèmic encara que estigui molt interessat en obtenir una menció. 
No es poden fer més crèdits dels que marca el pla d’estudis. 
No és obligatori fer una menció per a l’obtenció del títol de graduat. 

 
Reconeixement de mobilitat: 
 
Aquelles assignatures de la universitat de destinació que us interessin molt i que no es puguin equiparar per cap 
assignatura de la UAB, també es poden incloure a l’acord d’estudis per a que siguin reconegudes 
acadèmicament.   
 
Aquestes assignatures constaran a l’expedient acadèmic de la UAB com a assignatures optatives i substituirien 
els crèdits optatius (o assignatures) del vostre pla d’estudis. 
 

http://www.agaur.gencat.cat/
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• Segons la normativa acadèmica de la UAB l’estudiant podrà fer un màxim 30 crèdits ECTS d’aquest tipus 
d’assignatures. 

• És obligatori fer constar aquestes assignatures a l’acord d’estudis d’intercanvis i a la matrícula de la UAB. 
En cas contrari, no es farà el reconeixement acadèmic. 

• Si l’assignatura de la universitat de destinació té, per exemple, 3 crèdits ECTS, a l’expedient de la UAB 
constaran 3 ECTS. Cal tenir en compte que, en aquest cas, es reconeixeran menys crèdits que les 
assignatures optatives del pla d’estudis (que són de 6 ECTS). L’assignatura cursada a l’estranger sumarà 
crèdits superats, però no substituirà en la seva totalitat una assignatura de la UAB.  

• Aquests crèdits computaran com a crèdits optatius de 4t curs. Només es podran col·locar a 3r curs si les 
assignatures de la universitat de destinació també són de 6 ECTS. En qualsevol cas, l’estudiant haurà de 
contactar amb l’Oficina d’Intercanvis per saber si és possible perquè també depèn del número d’assignatures 
optatives superades a l’expedient i al curs al que pertanyen. 

• Aquestes assignatures apareixeran a l’automatrícula de la UAB del curs 2022-2023 amb una codificació 
15XXXX i es pagarà el preu corresponent als crèdits de l’assignatura.  

 
És responsabilitat de l’alumne/a buscar informació sobre els estudis que vol seguir a la universitat de destinació: 
plans d’estudis, assignatures, programes, etc... Aquesta informació ha de ser presentada al  tutor/a d’intercanvis 
després d’haver estat seleccionat com a estudiant d’intercanvi. 
 
 
L’estudiant ha de tenir a l’acord d’estudis el nombre de crèdits següent: 
a) Estades anuals:  Mínim de 30 crèdits UAB. 
b) Estades semestrals: Mínim de 15 crèdits UAB. 
 
A més, al final de l’estada d’intercanvi l’estudiant ha de superar: 
a) Estades anuals:  Mínim 20 crèdits UAB. 
b) Estades semestrals: Mínim 10 crèdits UAB.  
 
L’estudiant que, a la tornada, no compleixi aquests mínims NO tindrà dret a l’ajut econòmic. Això vol dir que 
aquell/a que hagi rebut una bestreta en concepte de beca, l’haurà de retornar i tampoc cobrarà l’import que quedi 
per pagar.   
 
 
 

OBSERVACIONS ADDICIONALS  
 
 

• INTERCANVI + CALENDARI ACADÈMIC FACULTAT: 
S’ha de comprovar que l’estada de l’intercanvi i les classes del quadrimestre que es fan a la UAB no es 
solapen. Això s’ha de tenir en compte especialment si l’intercanvi es fa al segon quadrimestre per evitar 
que els exàmens de la UAB i l’inici de l’intercanvi no coincideixin. 
 

• INTERCANVI + PRÀCTIQUES EXTERNES EN EL MATEIX CURS ACADÈMIC: 
Si es vol fer l’intercanvi durant un semestre i les pràctiques externes de la facultat durant l’altre d’un 
mateix curs acadèmic, cal assegurar-se que el calendari acadèmic de la universitat de destinació no es 
solapa amb el període de pràctiques. Si hi hagués algun solapament, s’haurà de renunciar a una de les 
2 opcions. 

 

• ASSIGNATURES DE FORMACIÓ BÀSICA O OBLIGATÒRIES SUSPESES: 
La normativa acadèmica de la UAB estableix que les assignatures de formació bàsica i obligatòries no 
superades al curs anterior, s’hauran de matricular obligatòriament el curs següent.  
En el cas que l’estudiant tingui una assignatures d’aquestes suspeses i: 
a) La docència d’aquesta coincideix amb el període d’intercanvi 
b) No s’ha pogut equiparar amb cap assignatura de la universitat de destinació. 
Haurà de omplir una sol·licitud a la Gestió Acadèmica demanant una excepció per no tenir que matricular 
l’assignatura suspesa abans del període d’automatrícula del curs 2022-2023.   
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• TREBALL DE FI DE GRAU: 
La normativa acadèmica de la Facultat estableix que només hi ha una única convocatòria ordinària 
al mes de juny.  Però els estudiants que facin un intercanvi durant el mateix curs acadèmic en què 
realitzin el TFG, tenen dues convocatòries extraordinàries. Aquests alumnes d'intercanvi podran escollir 
si volen el lliurament i la defensa al febrer, al juny o al setembre. Els alumnes que marxin en un programa 
d’intercanvi el segon semestre, podran lliurar i defensar el treball abans de marxar, al febrer, o bé al 
tornar, al setembre. Les tutories amb el tutor no es poden realitzar a distància, per tant, l’estudiant que 
gaudeixi d’una estada d’intercanvi anual no podrà realitzar el TFG, excepte si, prèvia sol·licitud 
argumentada i presentada a la Comissió d'Avaluació del TFG abans de la matrícula del TFG, aquesta hi 
doni el vistiplau. 
 
Tota la informació del  Treball de Fi de Grau està a la web de la Facultat de Ciències de la Comunicació: 
http://www.uab.cat/comunicació 
Apartat: Treball de Fi de Grau 
 

 

• ESTADA EN EL SEGON SEMESTRE + MATRÍCULA DEL CURS VINENT 
El certificat de notes dels estudiants que fan una estada d’intercanvi en el segon semestre acostuma a 
arribar a finals de juliol o principis de setembre. S’ha de tenir aquesta circumstància en compte perquè 
fins que no arriben les notes de l’estudiant, es fa la conversió de les qualificacions al sistema UAB i 
s’introdueixen a l’expedient UAB, l’estudiant NO pot matricular-se del següent curs. Matricular-se més 
tard pot afectar en la disponibilitat de places vacants en les assignatures optatives de la matrícula UAB 
del següent curs. 
 

• ESTADA D’INTERCANVI CURS 2022-2023 + PRÀCTIQUES EXTERNES FACULTAT 2013-2024: 
La normativa del Pràcticum  està publicada a la web de la Facultat de Ciències de la Comunicació: 
http://www.uab.cat/comunicació 
Apartat: Pràcticum 
Enllaç Normativa Pràcticum 
 
A més de tenir superats el 50% dels crèdits de la titulació per poder fer les pràctiques, aquesta normativa 
indica: 
 
“Per sol·licitar el Pràcticum d’una determinada especialitat (premsa, ràdio, televisió, cinema,publicitat, 
multimèdia) serà indispensable haver superat les assignatures específiques de cada itinerari, 
corresponents als cinc primers semestres del grau.” 
 
La convocatòria del pràcticum acostuma a obrir-se al mes d’abril. Si una d’aquestes assignatures 
específiques està inclosa a l’acord d’estudis d’intercanvis i s’està cursant al segon quadrimestre a la 
universitat de destinació, no tindràs l’assignatura superada per a la convocatòria de pràctiques. El fet que 
la tinguis matriculada no és vàlid per complir els requisits del pràcticum. 
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INFORMACIÓ DE CONTACTE  

 
 
 

OFICINA D’INTERCANVIS DE LA FAC. CC COMUNICACIÓ 

Administrativa Laia Rodríguez 

Telèfon + 34 93 581 17 95 

Fax + 34 93 581 20 05 

E-mail intercanvis.comunicacio@uab.es 

Oficina Gestió Acadèmica de la Facultat 

Horari 
Matins: de dimarts a divendres de 9:30 a 13:30 hores 

Tardes: de dimarts a dijous de 15h a 16h  

Adreça 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Facultat de Ciències de la Comunicació 
Oficina d’Intercanvis - Gestió Acadèmica 
C/ de la Vinya s/n 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
Espanya 
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