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TIPUS INTERCANVI FACULTAT

➢ MODALITAT ESTUDIS:

Assignatures + rotacions segons destinació

- Convocatòria Única

- SICUE

➢ MODALITAT PRÀCTIQUES:

Exclusivament rotatori

- Convocatòria de pràctiques Internacionals del Servei d’Ocupabilitat 

- Web de la Facultat amb presentació

https://www.uab.cat/web/mobilitat-professional-br/-internacional/presentacio-1345720148635.html
https://www.uab.cat/web/mobilitat-internacional/itineraris/on-t-agradaria-anar-d-intercanvi-/convocatoria-i-sol-licitud-1345710401609.html


PROGRAMES INTERCANVI ESTUDIS

Important: Cada destinació pot tenir uns requeriments propis d'obligat compliment. Cal consultar la informació de les seves webs per saber  
quins són i els terminis en què cal complir-los.        ENLLAÇ ACTIU A  DESTINACIONS.

ERASMUS+
UAB EXCHANGE 
PROGRAMME

SICUE

Destinacions a la Unió 
Europea i països associats *

Destinacions fora de la Unió 
Europea *

Destinacions dins de l’Estat 
Espanyol

Amb ajuts econòmics 
provinent de fons de la UE i 

MECD

Amb ajuts econòmics 
provinents de fons propis de la 

UAB
Sense ajuts econòmics

Convocatòria Única als mesos d’octubre - novembre
Convocatòria independent al 

febrer

*

https://www.uab.cat/doc/IntercanvisMedicina.xls


CONVOCATÒRIA ÚNICA Intercanvis 2023/24

Calendari previst Quan? On?

Període de sol·licitud
Del 24 d’octubre al 7 de novembre de 

2022

Online a SIA
“Sol·licitud i consulta d'intercanvi OUT 

(Estudiants Sortints)” 
vídeo

Possibles al·legacions Del 26 al 28 de novembre de 2022 Intercanvis.medicina@uab.cat

1a resolució 12 de desembre de 2022 SIA i web ARI/Facultat

Acceptació o no de plaça Del 12 al 19 de desembre de 2022 SIA

Sol·licitud places vacants
Del 20 de desembre de 2022 al 9 de 

gener de 2023
SIA

Resolució definitiva 20 de gener de 2023 SIA i web ARI/Facultat

Acceptació o no de plaça 2a resol. Fins al 27 de gener de 2023 SIA

Sol·licitud i consulta d'intercanvi OUT (Estudiants Sortints)
https://polimedia.uab.cat/video/sol-licitud-d-intercanvi-a-sigma
mailto:Intercanvis.medicina@uab.cat


Presentació de sol·licituds

• Presentar una sol·licitud per realitzar un intercanvi, incloent 

destinacions dels dos programes. 

• Es poden triar fins a un màxim de 8 destinacions per ordre de 

preferència.

• És important revisar el llistat de destinacions, poden haver 

observacions però també cal consultar les webs per saber quins són 

els requisits de les universitats de destí. ENLLAÇ ACTIU A  DESTINACIONS.

• Sessions Informatives “De la UAB al Món”: 13 i 14 d’octubre 2022   
Més informació

https://www.uab.cat/doc/IntercanvisMedicina.xls
https://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional/programes-de-mobilitat-i-intercanvi-internacional/erasmus-estudis-1345664833348.html


Requisits per participar

• Requisits generals:

– Estar matriculat en estudis oficials a la UAB el curs 2022/23 i 

estar-ho també durant el 2023/24

– Haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de 

realitzar la sol·licitud.

• Requisits específics del centre/titulació

* Les condicions s’han de complir a data juliol 2023

Estudis Requisits

Medicina Tenir fins 2n tot superat *



Requisits per participar

Erasmus UAB Exchange Programme

Tenir nacionalitat* d’un dels estats
dels països pariticipants en el 

programa
*o estatus de refugiat, apàtrida o sol·licitant d’asil

internacional

-

Matricular al curs 23/24 
l’Assegurança comp. de Mobilitat: 

8,06€ 

Matricular al curs 23/24 l’Assegurança
comp. de Mobilitat: 8,06€ 

+
Contractar una Assegurança amb

major cobertura sanitària (300,000€)

Opció propia o bé Òmnibus UAB 
(aprox. 300€)

Signatura electrónica (recomanem IDCAT)

https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do


Altres consideracions

• Les sol·licituds d'estudiants que hagin obtingut plaça 
anteriorment i no hagin renunciat justificadament, queden 
relegades a l’últim lloc de la llista

• Erasmus +: Es dona prioritat a qui no hagi fet abans una estada 
en el programa. Si es repeteix, són considerades si les places 
demanades queden vacants

• UABEP: Només es pot obtenir beca una vegada



Proves d’Idiomes al Servei de 
Llengües UAB : 

Matrícula: del 7 al 18 d’octubre

Criteris de Selecció
Nota de participació fins a 12 punts 

=  
Nota mitjana de l’Expedient acadèmic (fins 10 punts)

+
Acreditació del nivell d’idioma (fins 2 punts)

- Serveis o centres de llengües de les universitats 
públiques i privades catalanes

- Escoles oficials d’idiomes

- Instituts dependents d’organismes oficials (British
Council, Institut Français, Alliance Française, Goethe 
Institut, Istituto Italiano di Cultura, Instituo Camões, 

Institut Confuci, etc.)

S’ha d’adjuntar el PDF a la sol·licitud a 
SIA durant el període establert

Amb certificat d’idioma Amb prova de nivell

Idioma/es de la/les plaça/es que es demanen i anglès per a qualsevol destinació: 



Aclariment nivell d’idiomes

– El certificat que podeu incloure a la sol·licitud és OPCIONAL i 
només serveix per sumar nota a la participació ara (UAB). S’ha de 
presentar dins del termini de sol·licitud.

– De manera independent, les universitats de destinació poden 
demanar altres certificats/nivells d’idioma específics per a 
l’admissió com a estudiant d’intercanvi (TOEFL, IELTS, etc.). A 
confirmar a les webs de destinació. Si escau, s’haurà de presentar 
en el termini que la universitat de destí indiqui.



Dotació econòmica

- L’estudiant paga la matrícula de la UAB i i gaudeix de matrícula 

gratuïta a la institució d'acollida (excepte en els casos en què

s’especifiqui el contrari).

- (!) L’adjudicació de places no implica la concessió d’un ajut 

econòmic. L’ajut depèn de l’aprovació dels pressupostos per les 

diferents institucions.

- S’ofereixen ajuts econòmics a l’alumnat participant destinats a 

sufragar part de l’import de l’estada, no la totalitat. En cap cas la 

universitat reserva l’allotjament o el transport ni n’abona l’import 

corresponent per aquests conceptes, que ha d’abonar l’alumnat. 



Destinacions Erasmus
(a nivell orientatiu : dades  curs 2022/23)

Fons Erasmus (UE i MECD)

• Països grup 1: 300€ o 310€ mes

• Països grup 2: 250€ o 260€ mes

• Països grup 3: 200€ o 210€ mes   (trobeu la taula completa a la 
convocatòria)

Aquesta beca va associada a la plaça atorgada. No cal sol·licitar-la de 
forma expressa.

Beques Santander Erasmus (complementàries)
(2000€ / 500€)

Premien expedient. 
Cal sol·licitar-la de forma expressa. Estar pendent a convocatòria a: 
https://www.becas-santander.com/es

Dotació econòmica

https://www.becas-santander.com/es


Destinacions Erasmus
(a nivell orientatiu : dades  curs 2022/23)

❑ Suïssa

• Suïssa no participa en el programa Erasmus+, però finança les estades dels

estudiants d’intercanvi que rep a través dels convenis bilaterals.

• Caldrà tramitar l’ajut directament amb la universitat de destinació

❑ Regne Unit

• Els ajuts per a estades al Regne Unit queden supeditats als acords entre aquest

país i la UE.

Dotació econòmica



Dotació econòmica
Destinacions UAB Exchange programme

(a nivell orientatiu : dades  curs 2022/23)

Fons UAB 
Anual: 1200€

Semestre: 750€

3 mesos: 500€

O bé:

Beques Santander Iberoamérica (Argentina, Xile, Colòmbia, Mèxic): 

3000€/beca (24 beques per tota la UAB curs 20/21)

Els cursos 2021/22 i 2022/23 no es va oferir

Estada mínima de 4 mesos

Cal sol·licitar-la de forma expressa https://www.becas-santander.com/es

O bé

Erasmus KA107 (païssos associats) (anteriors edicions aplicava aThompson Rivers U., Canadà) 

Import màxim ajut: 5.000€

Cal sol.licitar-la de forma expressa. https://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional/erasmus-ka107-projecte-2018-estudiants-out-a-
partner-countries-1345772554660.html

NOMÉS ES POT OBTENIR UN DELS 3 AJUTS

https://www.becas-santander.com/es
https://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional/erasmus-ka107-projecte-2018-estudiants-out-a-partner-countries-1345772554660.html


Dotació econòmica

Ajuts compatibles amb beques ERASMUS i UAB Exchange programme

• Ajut addicional per estudiants d’entorns desfavorits

(Erasmus): 250€/mes
Alumnes que han rebut beca MECD el curs 22/23, o ténen condició de refugiats o protecció
internacional.

• Beques MOBINT –AGAUR (els dos programes)

200€/mes durant 6 mesos màxim.
Cal sol.licitar-la de forma expressa. 
Informació i Sol.licitud online (enllaç actiu).

• Suport individual per desplaçament ecològic

Només projectes 2021 i 2022
Desplaçaments en tren, autobús o cotxe compartit. S’ha d’omplir un formulari.

http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-la-mobilitat-internacional-de-lestudiantat-amb-reconeixement-academic-i-a-la-mobilitat-de-lestudiantat-en-el-marc-del-Programa-de-millora-i-innovacio-en-la-formacio-de-mestres-de-les-universitats-catalanes-MOBINTMIF-2019
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KUxRa5EjMUi3dITzXEW_AWkFbh6bZrZKropvprJgjRlURFkxQzNNU0o5Rks4UjVZREs3RFM5WDBCVC4u


• Forma de pagament

• Erasmus +  →    70% arribada i 30% tornada*

• UABEP       →    80% arribada i 20% tornada*

* Subjecte a presentació de documentació obligatòria per part de 

l’alumnat

Dotació econòmica



Reconeixement d’estudis

• Nombre de crèdits a matricular:

Per a estades anuals: mín. 30 ECTS 

Per a estades semestrals: mín. 15 ECTS

Per a estades trimestrals:  mín. 6 ects

• Per poder cobrar l’ajut, un cop finalitzada l’estada s’han de 
superar com a mínim:

Per a estades anuals: 20 ECTS 

Per a estades semestrals: 10 ECTS

Per a estades trimestrals:  6 ects
* La no superació d’aquest nombre de crèdits implicarà la devolució de l’ajut



Reconeixement d’estudis

Reconeixement possible:

1) Equiparació d’assignatures: Assignatures optatives o obligatòries del vostre

pla que tinguin equivalència

2) Reconeixement de mobilitat (crèdits optatius): Es poden reconèixer com a

màxim 30 ECTS d’aquest tipus i computen com qualsevol altra assignatura

optativa del pla d’estudis. Cal tenir en compte que aquest tipus d’assignatures

poden fer que no sigui possible l’obtenció d’una menció en finalitzar la titulació.

Els reconeixements hauran de ser aprovats pel coordinador d’intercanvis (en cas 

de rotacions, també per/per la coordinador/a de les PCA a cada unitat docent) 



Reconeixement d’estudis

- No es podrà cursar el TFG en intercanvi. Contactar amb responsables de l’assignatura.

- A l’acord d’estudis s’estableix el quadre d’equivalències entre les assignatures que voleu 

cursar a destinació i aquelles amb contingut molt similar per les quals les voldreu 

reconèixer a la UAB

- No existeix una única taula possible. L’estudiant, un cop tingui la plaça, haurà de 

presentar una taula inicial.

- Cal tenir molt present el pla d’estudis del grau a la UAB i el vostre expedient



Reconeixement d’estudis
Hi ha assignatures que es poden partir, i fer algunes parts en intercanvi i 
d’altres a la UAB.  Aquestes assignatures són: 

Curs Codi Assignatura Crèdits

4 102945 Medicina i Cirurgia I 7,5

Malalties de l'aparell locomotor 6,2

Reumatologia 1,3

4 102944 Medicina i Cirurgia II 13,5

Malalties cardiovasculars 5

Malalties de l'aparell respiratori 5

Malalties de la sang 3,5

4 103607 Medicina i Cirurgia III 13

Malalties de l'aparell digestiu 5,5

Malalties de Nefro-urologia 4,5

Geriatria 3

5 103608 Medicina i Cirurgia IV 14

Malalties de l'aparell neurològic 5

Malalties de l'aparell endocrí 5

Malalties infeccioses 4

6 104073 Pràctica clínica assistencial IV 33

Pràctica clínica mèdica 11

Pràctica clínica Assistència 

primària
11

Pràctica clínica quirúrgica 11

6 104074 Pràctica clínica assistencial V 15

Pràctica clínica pediàtrica 4,5

Pràctica clínica obstètrica i 

ginecològica
4,5

Pràctica clínica en salut mental 6

De les assignatures que no es facin en la seva totalitat en 
intercanvi, cal que aviseu el professorat responsable de 
l’assignatura d’avançat per tal que us doni el vistiplau i 
així en tingui constància de les parts que fareu a fora de 
cara a l’avaluació. 

Tingueu en compte que si dividiu una assignatura per fer 
parts a fora i altres a la UAB, haureu de completar-la 
sempre durant el mateix curs acadèmic.

Cal fer planificació segons oferta i calendari UD en 
estades semestrals

Rotacions: no es poden fer les ECOES en intercanvi 
internacional



Programa SICUE

La convocatòria es publica al mes de febrer aprox. i no forma part de la 
Convocatòria Única. És per estades a universitats espanyoles amb conveni.

Requisits segons convocatòria anterior:

• Estar matriculat/ada el curs 2022/23 i el 2023/24.

• En data 30 de setembre, tenir un mínim de 45 cr. superats i tenir 
matriculats 30 cr. més.

• 9 mesos →mínim de 45 crèdits a destinació

• 5 mesos →mínim 24 crèdits a destinació o necessaris per finalitzar 
estudis.

• No es pot sol·licitar repetir universitat ni fer més d’un SICUE en un curs 
acadèmic

• No hi ha dotació econòmica



Tota la informació a:

Web de la UAB
• Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Web de la Facultat Medicina

• Apartat “Mobilitat Internacional” (enllaç actiu)

E-mail Intercanvis
Intercanvis.medicina@uab.cat

935812509

https://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional/programes-de-mobilitat-i-intercanvi-internacional/erasmus-estudis/informacio-general-1345664833348.html
https://www.uab.cat/web/mobilitat-internacional-1345701093579.html
mailto:Intercanvis.medicina@uab.cat


Recordatori

Totes les comunicacions de la UAB als 

estudiants es faran mitjançant el correu 

electrònic institucional

nom.cognom@autonoma.cat

mailto:nom.cognom@autonoma.cat

