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Regne Unit a partir de l’1 de gener de 2021, desprès del BREXIT, ha canviat les condicions
d’entrada al país. És molt important informar-se sobre aquests nous requisits, ja que no
complir-los pot suposar la denegació del viatge o bé de l’entrada al país.
En el marc del programa Erasmus+ 2021-2027 es considera com un país associat dins de
la Regió 14 i per fer una mobilitat de pràctiques en el marc d’aquest programa, tal i com
diu el SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) a la seva web,
es requereix visat a “los estudiantes y recién graduados que viajen a Reino Unido para
realizar prácticas en una empresa requerirán un visado Tier 5. En aquest enllaç el SEPIE
facilita un document sobre els requeriments de visats i altres assumptes relacionats.
El present document elaborat pel Servei d’Ocupabilitat pretén informar a les persones
estudiants de la UAB dels requisits i documents concrets que es requereixen, així com
els passos que han de seguir.
Per obtenir aquest visat cal realitzar un seguit de tràmits amb una antelació recomanada
d’un mínim de 8 setmanes abans de la data d’inici de la mobilitat. Des del Servei
d’Ocupabilitat sols es realitzaran els tràmits corresponents si, entre la petició i
l’enviament de la documentació requerida per part de la persona estudiant hi ha, com
a mínim, aquestes vuit setmanes.
És responsabilitat de les persones interessades en fer una estada de pràctiques
informar-se dels requisits a través del web d’Immigració del govern anglès i fer les
gestions per obtenir el visat anomenat T5 GAE (Government Authorised Exchange).
A continuació, fem una relació orientativa dels passos que cal seguir per obtenir-lo, a
partir del moment en que una entitat d’acollida del Regne Unit ha acceptat l’estada de
pràctiques de l’estudiant.
En primer lloc: fer la sol·licitud en el marc de la convocatòria vigent del programa
Erasmus+ pràctiques de la UAB.
En segon lloc: obtenir el “Certificate of Sponsorship” (CoS). Per obtenir-lo s’ha d’enviar
al Servei d’Ocupabilitat la següent documentació en un únic correu electrònic a l’adreça
erasmus.practiques.so@uab.cat,:
1. Fotocòpia del passaport (totes les pàgines).
2. Document d’acceptació : es recomana demanar a l’entitat d’acollida
que segueixi la plantilla d’informació que hi ha en el document, però
amb paper oficial de l’entitat d’acollida. En el document, ha de quedar
ben reflectit que el lloc de pràctiques serà d’alta qualitat pels estudis
en curs i ha de contenir tota la informació que es demana.
3. Learning Agreement for Traineesships, secció Before the Mobility.
Aquest document es troba en la checklist de documentació del
programa.
4. Expedient acadèmic en anglès (Transcript of records) que emet la Gestió
Acadèmica.
5. Antecedents Penals (Criminal records) (si s’escau). Consultar amb
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l’entitat d’acollida si és necessari.
Un cop rebuda aquesta documentació es farà la revisió per tal que tota estigui
correcte i la UAB emetrà la “Confirmation letter” que, juntament amb la resta de
documentació, s’enviarà al British Council (BC, is the United Kingdom's international
organisation for cultural relations and educational opportunities), entitat acreditada
per govern anglès per emetre el CoS.
Aquest procés pot trigar entre 4-5 setmanes en funció del volum de peticions que
tingui el BC.
Quan el British Council emet el CoS, l’estudiant haurà de tramitar el visat T5 GAE.
Obtenir-lo pot trigar 4 setmanes més.
En tercer lloc: tramitar el Visat T5.
1. Accedeix a través d’aquest enllaç i clicar a “Apply Temporary Worker
Governement Authorised Exchange visa (T5) online”
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2. Selecciona l’opció marcada.

3. Escriu “Spain” a la casella en blanc.

4. Barcelona és un dels llocs on es pot tramitar, per tant clica com es mostra
en el següent requadre.
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5. A continuació sortirà la següent pàgina que cal llegir amb atenció:
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6. A partir d’aquí cal registrar-se i seguir els passos que demanen:

Desprès d’aquesta pantalla no s’ha pogut continuar amb els tràmits i oferir les pantalles
d’exemple per finalitzar el procés de petició del visat.
Altres qüestions que cal tenir en compte són:
-

Cost del visat T5 GAE per participants en pràctiques: Cal pagar una taxa de 244£,
tot i què puguin haver-hi reduccions per determinats països, fins a 55£. Cal
consultar el següent enllaç l’apartat de “Application fee”.

-

Taxa per assistència sanitària: Cal completar el qüestionari que hi ha en aquest
enllaç per saber si cal pagar o no un recàrrec per l’assistència sanitària

Nota: Les indicacions que s’ofereixen en aquest document són del tot orientatives i s’eximeix al Servei d’Ocupabilitat
de qualsevol responsabilitat derivada d’aquests tràmits i de les informacions que s’hi ofereixen. Cal contrastar el
procés a través dels enllaços del propi govern anglès que s’ofereixen, donat que es poden produir canvis o novetats.
Servei d’Ocupabilitat de la UAB – Unitat de Mobilitat Professional Internacional
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