CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE MOBILITAT PER A ESTUDIANTS DE GRAU
CURS ACADÈMIC 2021/2022
1. Informació general
A causa de la pandèmia causada per la Covid-19, moltes universitats han vist afectada la seva
docència i per fer front a la situació, hi ha universitats que estan cancel·lant les estades
d’estudiants del curs 2021/22. En conseqüència, els i les estudiants que hi estaven
assignats/des han hagut de posposar o reduir la seva estada de mobilitat. Alhora, un número
rellevant d’altres estudiants han presentat la seva renúncia, atesa la situació canviant que
dificulta la mobilitat, en especial en destinacions llunyanes.
L’objectiu d’aquesta convocatòria és oferir a tot l’alumnat que ha obtingut plaça d’intercanvi en
la Convocatòria única de mobilitat del curs acadèmic 2021/22 i que, a causa de la Covid-19,
o per altres circumstàncies que no han fet possible la seva participació en l’intercanvi, ha hagut
de presentar la seva renúncia o ha vist cancel·lada la seva mobilitat per part de la universitat
de destí, l’opció de trobar una nova destinació possible on fer l’estada. La convocatòria també
s’obre a l’alumnat que en la resolució definitiva va quedar en situació de llista d’espera o de
renunciats d’ofici, per així donar a aquest alumnat una nova oportunitat per a que puguin trobar
una destinació on fer una estada d’intercanvi.
La UAB compta amb moltes destinacions disponibles però cal tenir en compte que només es
poden ofertar aquelles destinacions en que el període per a poder fer la nominació dels
estudiants estigui obert.
Totes aquestes mobilitats i els ajuts relacionats, estaran sotmesos a les regulacions i
restriccions que puguin emetre les autoritats amb relació a la situació sanitària i a la continuïtat
dels programes d’intercanvi i/o a l’acceptació de l’estudiant per la universitat de destinació.
2. Requisits generals per a totes i tots els sol·licitants
Els i les sol·licitants són alumnat amb plaça assignada a la Convocatòria Erasmus+ estudis i
UAB Exchange Programme estudis curs 2021/2022, i que han presentat la seva renúncia a
causa de la Covid-19 o han vist la seva mobilitat cancel·lada per la universitat de destí. O són
alumnat que han quedat en situació de llista d’espera o renunciats d’ofici.
3. Períodes i tipus d’estada
Els i les estudiants podran escollir places dels programes Erasmus+ i UAB Exchange
Programme. Només es podran sol·licitar estades al 2n semestre del curs 2021/22. Alhora,
només es podran assignar les estades que, en el moment de fer la resolució d’adjudicació de
les places, tinguin obert el termini per a nominacions. Es tindrà també en compte, la
disponibilitat de places pendents d’assignar per a cada destinació.
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4. Destinacions i Nombre de places
Les destinacions i nombre de places disponibles es podran consultar als Centres (programa
Erasmus+) i a l’Àrea de Relacions Internacionals (programa UAB Exchange Programme)
5. Dotació econòmica
Els i les estudiants a qui sigui adjudicada una plaça Erasmus+ tindran la beca Erasmus+,
segons els mesos d’estada i el país de destinació, tal com s’indica en la Convocatòria
Erasmus+ estudis i UAB Exchange Programme estudis curs 2021/2022. En cas que no hi hagi
ajuts per a tots els estudiants, el 85% dels ajuts de les convocatòries de mobilitat Erasmus+
es destinaran a estudiants de grau, el 10% a estudiants de màster i el 5% a estudiants de
doctorat. La resta d’estudiants que facin una estada de mobilitat amb el programa Erasmus+
ho podran fer en la modalitat “beca zero” sense dotació econòmica.
Els i les estudiants a qui sigui adjudicada una plaça Erasmus+, només podran optar a la beca
Santander Erasmus+ si aquesta encara té obert el període de sol·licitud en el moment en que
es publiqui la resolució de la convocatòria extraordinària.
Els i les estudiants a qui sigui adjudicada una plaça UAB Exchange, només obtindran ajut en
cas que resti pressupost dels Ajuts UAB pendents d’assignar.
Els i les estudiants a qui sigui adjudicada una plaça UAB Exchange, només obtindran ajut en
el programa Erasmus+ KA107 si resta pressupost pendent d’assignar.
Així mateix, l’alumnat amb plaça adjudicada als programes Erasmus+ o UAB Exchange
Programme, podran optar a l’Ajut MOBINT de l’Agència AGAUR, en el moment en que aquest
es convoqui. Si el període per a sol·licitar aquest ajut finalitza amb anterioritat a les dates de
resolució d’aquesta convocatòria extraordinària, no s’hi podrà optar.
6. Calendari de la convocatòria extraordinària
Es podran triar entre 4 destinacions possibles com a màxim i 1 com a mínim d’entre els 2
programes, Erasmus+ i UAB Exchange Programme.
La Sol·licitud manual estarà disponible durant el període en què aquesta convocatòria estigui
oberta i com a màxim fins el 14 de gener de 2022:
• Sol·licituds presentades fins el 15 d’abril de 2021:
(Només per estades al 2n semestre – per universitats amb termini obert de nominacions)
o

Resolució: 30 d’abril de 2021

• Sol·licituds presentades fins el 30 de juny de 2021:
(Només per estades al 2n semestre – per universitats amb termini obert de nominacions)
o

Resolució: 15 de juliol de 2021

• Sol·licituds presentades fins el 15 d’octubre de 2021:
(Només per estades al 2n semestre – per universitats amb termini obert de nominacions)
o

Resolució: 1 de novembre de 2021

• Sol·licituds presentades fins el 14 de gener de 2022:
(Només per estades al 2n semestre – per universitats amb termini obert de nominacions)
o

Resolució: 1 de febrer de 2022
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Resolució i publicació: al web de la UAB, enllaç Mobilitat i intercanvi en les dates indicades.

Acceptació o renúncia de la plaça assignada: fins a 7 dies després de la resolució.

7. Criteris de selecció
La nota de participació serà la que va obtenir l’estudiant en la Convocatòria Erasmus+ estudis
UAB Exchange Programme del curs 2021/22.
8. Tractament de les dades personals
D’acord amb el que preveu l’article 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD),
us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar la
selecció de plaça de mobilitat, així com tot allò relacionat amb la vostra mobilitat.
La base legitimadora del tractament de les dades és el consentiment de la persona
interessada.
La responsable del tractament és l’Àrea de Relacions Internacionals, Campus universitari de
Bellaterra, Edifici N, Plaça Cívica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, Barcelona),
internacional@uab.cat.
La responsable del tractament podrà comunicar les vostres dades personals als organismes
o entitats de competència amb la mobilitat i amb la concessió de beques.
Les vostres dades seran conservades durant un termini indefinit. El tractament de les vostres
dades no comporta decisions automatitzades, ni l’elaboració de perfils amb finalitats
predictives de preferències personals, comportaments o actituds. D’acord amb la legislació
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podeu revocar el vostre
consentiment en qualsevol moment i exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,
limitació del tractament i portabilitat mitjançant sol·licitud dirigida al responsable del tractament
(dades de contacte més amunt) o a la Secretaria General de la UAB, Campus universitari de
Bellaterra, Edifici del Rectorat, Plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès,
Barcelona). Així mateix, podeu presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat/ca/inici/) i formular les consultes que considereu
necessàries al Delegat de Protecció de Dades de la UAB (protecció.dades@uab.cat)
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