GESTIÓ ESTUDIANTS

INTERCANVIS DE SORTIDA
AUTOSOL·LICITUD
Es pot accedir a la sol·licitud d’intercanvi a través de la pantalla del SIA (sia.uab.es), opció Sol·licitud i Consulta
d’Intercanvis OUT

Haurem d’identificar-nos amb el NIU i contrasenya per entrar

En entrar, podrem veure el centre i el pla o centres i plans als què estem matriculats. Seleccionem aquell amb el què
vulguem realitzar l’intercanvi

I seleccionem el programa d’intercanvi

Cliquem Afegir i ens apareixerà la primera pantalla de dades personals, a continuació trobarem la pantalla de
Destinacions on haurem de seleccionar les universitats on volem anar, les podem buscar per país o per nom

Un cop inserides les universitats, seleccionem el període d’estada. El període d’estada que s’assignarà serà el que es
detalli aquí. Teniu l’opció de marcar “per motius de disponibilitat, accepto que se m’assigni un període d’estada
inferior”; per si es dona el cas que no quedin places en el període que heu demanat. D’aquesta manera se us podrà
assignar una estada inferior sempre que estigui disponible.

A continuació passem a la pantalla on caldrà adjuntar els documents requerits

I, finalment, es passa a la pantalla de dades de l’intercanvi on haurem d’informar les motivacions per a realitzar
l’intercanvi i els motius de les preferències.

Es grava i a continuació sortirà un missatge de confirmació. És important guardar una còpia de la sol·licitud en pdf, per
si en algun moment calgués alguna comprovació.

NORMATIVA ERASMUS+
Hem de tenir en compte que la normativa Erasmus+ actual no permet que els estudiants facin més de 12 mesos
d’estades, tant d’estudis com de pràctiques, per cicle. En el cas d’estudiants de Medicina i de Veterinària el màxim serà
de 24.
Per tant, quan sol·licitem places Erasmus+ i la suma dels periodes d’estada, de la sol·licitud actual i altres estades
anteriors, superin el màxim de mesos permès, el sistema no permetrà gravar la sol·licitud.

Recordar que les sol·licituds es podran modificar sempre dins del periode de sol·licitud, entrant amb el NIU i la
contrasenya.

A més, es podrà consultar la sol·licitud en qualsevol moment; la qual cosa permet veure si els documents adjuntats
han estat validats o no. En cas que algun document hagi estat validat negativament, rebreu una notificació per correu
electrònic.

AUTOSOL·LICITUD DE PLACES EN RESERVA
Si la convocatòria estableix un període de sol·licitud de places vacants, tots aquells estudiant que hagueren quedat en
llista d’espera o hagueren marcat l’opció de no acceptar i entrar en segona assignació, tindran l’opció de sol·licitar
destinacions d’entre les que hagin quedat vacants.
Caldrà que, en el període establert, s’accedeixi a la mateixa sol·licitud ja feta en el primer període de sol·licituds.

En accedir a la sol·licitud, trobarem seguit de les opcions demanades el primer cop, l’apartat de destinacions de places
en reserva. El procés serà igual que el primer cop

Recordem, al final, donar-li a gravar

ACCEPTACIÓ DE LA PLAÇA
Caldrà tornar a entrar a Sol·licitud i consulta d’intercanvi OUT a través de sia.uab.cat i identificar-se.
Ara apareixerà l’estat de la sol·licitud:

Podria ser Sol·licitud Exclosa, o Sol·licitud admesa sense plaça. En aquest darrer cas, quedaria en llista d’espera per si es
vol optar a les places vacants.
L’estat Sol·licitud admesa amb plaça assignada és quan se’ns ha concedit una plaça. Si anem més avall, veurem quina
plaça és i, al costat dret, tindrem la possibilitat d’acceptar-la o no.

Per Acceptar/no acceptar es podran escollir d’entre les opcions següents:
•
•
•

Acceptar la plaça (es queda amb la plaça)
No acceptar la plaça (renuncia i es queda sense cap plaça)
No acceptar la plaça i entrar en segona assignació (renuncia a la plaça atorgada i tornarà a sol·licitar plaça
d’entre les vacants que hagin quedat)

En acceptar, es visualitzarà a l’estat un botó verd, si no s’accepta es veurà en vermell.

ÀREA PERSONAL DE L’ESTUDIANT
Des de la mateixa pantalla on hem fet la sol·licitud d’intercanvi i l’acceptació, podrem informar les dades que
ens siguin requerides per la UAB, així com podrem descarregar-nos documentació necessària:
•

Periode d’estada, de les primeres dades que haurem d’informar. S’entén que són dates previstes
que sempre podreu modificar

•

Dades bancàries: només en cas de tenir dotació econòmica

•

Documentació a adjuntar. Per poder carregar els documents serà necessari tenir informat el període
d’estada. D’aquesta manera, podreu anar carregant la documentació segons en el període en què us
trobeu. Es divideixen en:
o Periode d’Admissió (període abans de la data d’inici prevista que heu informat)
o Periode d’Estada (període compres entre la data d’inici i la data final que heu informat)
o Periode Final de l’estada (a partir de la data final de l’estada)

De cada document podeu veure si és obligatori o no i, quan l’hagueu adjuntat quedarà enregistrada la data.
Posteriorment, la UAB validarà o no el document i també podreu consultar-ho aquí. En cas que la validació
fos negativa, veureu el motiu.

Des d’aquesta pantalla, també podreu trobar documentació o models de documents que us poden fer falta
al llarg de la vostra mobilitat. Per exemple,

Al final de tot, trobarem l’opció per accedir a l’Acord Acadèmic, que detallem a la pàgina següent,

ACORD D’ESTUDIS
A la primera pestanya, “Assignatures a realitzar a la universitat de destinació” caldrà entrar els registres de cadascuna
de les assignatures i gravar

Passarem a la següent pestanya, “Relació assignatures UAB”

I veurem la relació d’assignatures de destinació que hem introduït i les haurem de relacionar amb les assignatures del
nostre pla d’estudis que vulguem reconèixer
Podrem mostrar més assignatures corresponents al pla

O be, podrem cercar altres assignatures, com ara les de reconeixement de mobilitat. Aquestes assignatures tenen el
codi 15xxxx. Les dues primeres xifres seran 15, les dues següents seran el nombre de crèdits; o sigui 01, 02, 03, 04..., i
les dues últimes seran el seqüencial; o sigui, 01, 02, 03, 04...
D’aquesta manera, si volem cercar una assignatura de 6 crèdits haurem de posar 150601.
Si en volem una altra també de 6 crèdits, serà 150602
Si en volem una de 20 crèdits, serà 152001
Hem de tenir en compte que el màxim de crèdits que es pot fer com a “Reconeixement de mobilitat” és de 30 i, per
tant, els codis que es podran seleccionar arribaran fins el 153001.

Si cerquem una assignatura se’ns obrirà la següent finestra i haurem de posar el codi de l’assignatura

Per defecte sortirà definida com a Reconeixement de mobilitat. Aquí li canviarem el nom

Ho informarem amb tots tres idiomes o d’acord a les indicacions que tinguem del nostre centre. En acabar, donarem a
Inserir assignatura a la llista

Trobarem l’assignatura inserida al final de totes les assignatures del pla. Després relacionem ambdues assignatures i
Gravem. Ho fem amb totes les assignatures que desitgem.

A partir d’aquest moment veurem les relacions. Tal com es veu a la pantalla següent, es poden fer combinacions amb
diverses assignatures a la vegada.

Passem a la següent pestanya, la d’Impressió, i omplirem els camps de l’idioma i les dates previstes i gravem. L’acord
quedarà en estat modificat per l’alumne, a l’espera de l’aprovació per part del coordinador.

Podrem imprimir l’acord d’estudis, el model intern de la UAB,

A partir del moment en què el coordinador aprovi la nostra proposta, veurem que l’estat ha canviat i, a més, podrem
accedir a la impresió de l’acord de la universitat de destinació. En el cas d’Erasmus+ serà el model especific del
programa.

I tindrem el model definitiu que haurem de fer signar per ambdues universitats. En el cas d’Erasmus veiem...

MODIFICACIÓ DE L’ACORD D’ESTUDIS
Durant l’estada d’intercanvi, disposarem d’un periode de temps per a fer modificacions de l’acord. Haurem de tornar a
entrar a l’acord:
•

Primer eliminarem les relacions d’assignatures que vulguem canviar o eliminar.

Anirem a la pestanya següent on trobarem les relacions

En donar-li a esborrar, se’ns obrirà un quadre on haurem d’informar el motiu de la baixa.
Podrem moure’ns entre pestanyes, per acabar amb la configuració desitjada. Si volem donar d’alta una altra
assignatura, haurem també d’informar el motiu.

Un cop gravats els canvis, veurem que l’estat de l’acord ha canviat i queda pendent d’aprovar pel coordinador.

Pel que fa als documents, veurem els canvis reflectits a l’acord intern de la UAB. Pel que fa a l’acord Erasmus+,
veurem que apareix un apartat nou de Modificacions durant l’estada. Caldrà que se signi per les tres parts.

