


+ de 175 places

PLACES MOBILITAT 2020/2021

ERASMUS+ KA103 estudis    UPC-Europa     Amèrica Llatina      Àsia       Austràlia       Canadà      EEUU



Qui? estudiants MBLandArch

UPC-Xina

CONVOCATÒRIES MOBILITAT 2020/2021

SICUE

EMiLA

DMD TONGJI

MOBILITAT INTERNACIONAL

Quan? 
1ª convocatòria 10 al 17 de febrer 2020

2ª convocatòria prevista a mitjans de març

Qui? estudiants MBArch

Qui?   estudiants grau ETSAB

amb 135 ECTS superats

rendiment alfa > 0,5

nota promig TOTES > 5 NOU! 

nota promig SUPERADES > 6 NOU! 

Quan? 10 al 13 de març 2020

Quan?             pendent confirmació

Quan? Oberta fins juliol 2020

Quan? Finalitzada gener 2020



CALENDARI CONVOCATÒRIES MOBILITAT 2020/2021



Com?  
PAS A PAS per completar la sol·licitud de mobilitat

SOL·LICITUD MOBILITAT INTERNACIONAL 2020/2021



SOL·LICITUD

PAS 1. Fer sol·licitud a e-Secretaria > apartat Mobilitat > Sol·licitud
demanar places > màxim 3 opcions > en ordre de prioritat



SOL·LICITUD

PAS 1. e-secretaria > apartat Mobilitat > Sol·licitud

NO CAL OMPLIR



SOL·LICITUD
PAS 1. e-secretaria > apartat Mobilitat > Sol·licitud

Guarda (modificar sol·licitud) Sol·licita (sol·licitud enviada)

!! Abans de clicar SOL·LICITA, has d’haver clicat GUARDA perquè s’enregistrin les dades.



o f i c i n a   r e l a c i o n s   i n t e r n a c i o n a l s   et s a b                           

m o b . e t sa b @ u p c . e d u

PAS 2. Presentar els certificats d’idiomes (original + còpia) 

a l'Oficina de Relacions Internacionals de l'ETSAB
Del 10-18 de febrer en horari d'atenció al públic (10:30h a 12:30h)

PAS 3. Adjuntar la documentació a la tasca d’ATENEA:
Del 21-23 de febrer

- Portfoli (en format PDF)

- Expedient acadèmic

- Currículum vitae

- Cartes de motivació 

SOL·LICITUD



NOUS REQUISITS ACADÈMICS PER MOBILITAT



CRITERIS GENERALS DE CONVALIDACIÓ (1)



• OBLIGATÒRIES
Màxim 2 assignatures de la mateixa matèria (1 si la estada és semestral)
Es poden convalidar per qualsevol assignatura(s) cursada en mobilitat, si hi ha:

- afinitat de temari/continguts
- equivalència de càrrega lectiva (ECTS i/o hores de classe)
- nivell desenvolupament assignatures taller similar al de ETSAB

• OPTATIVES
Es poden convalidar sempre que hi hagi equivalència de càrrega lectiva.
No és imprescindible afinitat de temari/continguts

• reconeixement de CRÈDITS OPTATIUS ADDICIONALS per mobilitat
fora de la proposta de convalidació, A LA TORNADA 
GRAU ARQ > reconeixement crèdits optatius addicionals per: 

- cursos de l’idioma oficial del país destinació fets en estada mobilitat
- altres activitats acadèmiques ofertades i certificades per l’escola de destí

3 ECTS per cursos entre 60h i 159h (estada semestral o anual)
3+3 ECTS per cursos ≥ 160h  (només estada anual)

CRITERIS GENERALS DE CONVALIDACIÓ (2)



MOBILITAT i TFG

TFG (Pla 2014)

• El TFG no es pot convalidar mai pel cursat en mobilitat. 
S’ha de matricular i presentar sempre a l’ETSAB.

• Només en determinats casos és possible fer el TFG (pla 2014) 
simultàniament en el mateix curs de l’estada de mobilitat.



MOBILITAT i TFG



Oficina de Relacions Internacionals ETSAB
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

Tel: +34 93 401 63 45

email: mob.etsab@upc.edu

web:  www.etsab.upc.edu > Internacional

Horari: de 10:30 a 12:30 hores (tancat de l’1 al 31 d’Agost)

IMPORTANT:

redireccionar via e-secretaria e-mail oficial: 

nom.cognom@estudiant.upc.edu

a e-mail personal que es faci servir durant els estudis

ESTADA MOBILITAT > contacte a ETSAB





BEQUES I AJUTS A LA MOBILITAT 
(INFORMACIÓ ORIENTATIVA EN BASE A CURSOS ANTERIORS)

AJUT
mobilitat

MOBINT 
AGAUR

ERASMUS+ 
KA103

Santander 
Erasmus

SEMP Santander 
Iberoamérica

ERASMUS+ 
KA107

Espanya 
SICUE

Europa 
Erasmus+

Suïssa

Amèrica 
Llatina (no totes les destinacions)

Sense informació

Altres destinacions Sense informació



AJUT
mobilitat

MOBINT 
AGAUR

ERASMUS+ 
KA103

Santander Erasmus

Espanya 
SICUE

Europa 
Erasmus+

Suïssa
Amèrica 
Llatina

Altres destinacions

Característiques

A: mobilitat Erasmus+ Estudis
B: mobilitat internacional (Suïssa, América 
Llatina, Àsia, Austràlia, Canadà i Estats Units) 
200€/mes x màxim 6 mesos

Fins a 7 mesos (per estades més llargues, si hi 
ha pressuport,  es podrien finançar més) x
200€, 250€ o 300€ mensuals, segons país destí
(Becaris MECD +200€/mes)
(opció: Ajut per discapacitat 33% o +) 

A: estudiants amb discapacitat legal 
reconeguda (3.200€/estada)
B: estudiants amb discapacitat legal 
reconeguda i/o beneficiaris beca MECD curs
18/19 (500€/estada)
C: tots els sol·licitants (150€/estada)

Requisits

•Nota mitjana mínima 5,70
•Acreditar B2 terceres llengües (anglès, 
francès, alemany o italià)
•Acreditar B2 llengua docència
•Ciutadà UE o en situació de residència vigent

•Matricular a l’ETSAB mínim:
20ECTS per estades semestrals
40ECTS per estades anuals

•Ciutadà UE o permís residència o residència
per estudis a Espanya vigent + DNI o NIE
•No superar 12 mesos de mobilitat Erasmus 
(inclòs Erasmus+ Pràctiques)

•Plaça mobilitat Erasmus+ 2020/2021
•Ajut Erasmus+ KA103 concedit

Priorització Nota mitjana expedient ponderada + 
Coneixement de llengües requisit (C1, C2...)

Nota mitjana expedient ponderada per titulació
Nota mitjana expedient ponderada per 
titulació

Sol·licitud
AGAUR Generalitat de Catalunya
Habitualment Juny/Juliol

ETSAB UPC
(curs 19/20: Juliol)

Becas Banc de Santander
Fins 16 març 2020



AJUT
mobilitat

SEMP Santander Iberoamérica ERASMUS+ 
KA107

Espanya 
SICUE

Europa 
Erasmus+

Suïssa

Amèrica 
Llatina

(no totes les destinacions)
sense informació

Altres destinacions sense informació

Característiques
440 CHF/mes (aprox. 380€) x
5 mesos estades semestrals o
10 mesos estades anuals

19 beques per estudiants UPC de 
3.000€/estada

Requisits

•Plaça mobilitat a determinades
universitats iberoamericanes
(Argentina, Brasil, Colòmbia, Mèxic, 
Perú, Uruaguai i Xile) -consultar llista
universitats-
•Ciutadà UE o permís residència o 
residència per estudis a Espanya vigent + 
DNI o NIE

Priorització
Nota mitjana expedient ponderada per 
titulació
En cas d’empat, crèdits superats

Sol·licitud Universitat Suïssa d’acollida
Becas Banc de Santander
Fins 16 de març de 2020 (24h)
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