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ESCOLA DE DESTINACIÓCOGNOM, NOM

Sol·licitar admissió a l’escola de destí  
 carta d’acceptació  (si cal)

Comunicar data d’inici i fi d’estada
Sol·licitar ajuts ecònomics a la mobilitat
 mobint (agaur)
 erasmus+
            santander-erasmus

Obtenir targeta sanitària europea
Lliurar pòlissa assegurança(opcional)

Lliurar conveni financer erasmus+
Test d’idioma inicial (enllaç per email)
Auto-matrícula ETSAB 20/21 
crèdits + [assignatures] + assegurança OnCampus

Matrícula a l’escola de destí
Lliurar learning agreement provisional
Lliurar certificat d’incorporació
Fer proposta de convalidació
 Matrícula ETSAB 20/21 definitiva

Lliurar learning agreement definitiu
Signar i segellar certificat d’estada

Sol·licitar admissió a l’escola de destí
 carta d’acceptació  (si cal)
 visat (si cal)
Comunicar data d’inici i fi d’estada
Sol·licitar ajuts ecònomics a la mobilitat
 mobint (agaur)
 upc santander-iberoamèrica 

Lliurar pòlissa assegurança(opcional)

Recollir credencial de mobilitat

Auto-matrícula ETSAB 20/21
crèdits + [assignatures] + assegurança OnCampus

Matrícula a l’escola de destí
Sol·licitar ajut swiss-eu mobility (Suïssa)
Lliurar certificat d’incorporació
Fer proposta de convalidació
 Matrícula ETSAB 20/21 definitiva

Signar i segellar certificat d’estada
 

Lliurar certificat d’estada
Lliurar certificat de qualificacions 
(transcript of records)
Lliurar certificat d’altres activitats 
(opcional)
Test d’idiomes final (enllaç per email)
Fer qüestionari en línea UE Survey

Auto-matrícula ETSAB 21/22

Lliurar recull treballs mobilitat PDF
Revisar convalidació al rebre l’avís
 

Lliurar certificat d’estada
Lliurar certificat de qualificacions 
(transcript of records)
Lliurar certificat d’altres activitats 
(opcional)

Auto-matrícula ETSAB 21/22

Lliurar recull treballs mobilitat PDF
Revisar convalidació al rebre l’avís 

A L’INICI

AL FINAL

A L’INICI

AL FINAL

CHECKL IST 
M O B I L I T A T

ERASMUS NO ERASMUS

A
BA

N
S 

D
E 

M
A

RX
A

R
D

UR
A

N
T 

L’
ES

TA
D

A
A

 L
A

 T
O

RN
A

D
A

2020
2021


