BEQUES I AJUTS A LA MOBILITAT
(INFORMACIÓ ORIENTATIVA EN BASE A CURSOS ANTERIORS)
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No es convocarà
pel curs 2022/2023

•

Ajut MOBINT de l’AGAUR
L’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya (AGAUR) obre anualment una convocatòria d’ajuts anomenada MOBINT, adreçada
a tots aquells estudiants d’universitats catalanes que tenen concedida una plaça de mobilitat internacional, ja sigui per una estada Erasmus o qualsevol estada d’altres
programes de mobilitat internacional (la mobilitat SICUE amb universitats espanyoles està exclosa).
Es contemplen dues modalitats segons el tipus d’estada de mobilitat:
- modalitat A: mobilitat Erasmus+ Estudis (Europa) i països associats (Regne Unit, Suïssa).
- modalitat B: altres places de mobilitat internacional resta països del món: América Llatina, Àsia, Austràlia, Canadà i Estats Units.

Característiques dels ajuts:
El màxim finançat són 6 mesos (independentment de si la durada total de la mobilitat és superior). L’import és de 200€ mensuals, en total = 1.200 €.
La selecció de beneficiaris es fa principalment prioritzant els candidats per la nota mitjana de l’expedient ponderada i el coneixement de llengües requisit acreditat (C1, C2...).
Requisits indispensables:
Nota mitja mínima de 5,70
Acreditar un nivell mínim B2 d’una de les terceres llengües en el sistema universitari de Catalunya (anglès, francès, alemany o italià). A més, també li caldrà acreditar
un nivell B2 en la llengua o les llengües de docència a la universitat de destí si aquestes no coincideixen amb la tercera llengua acreditada per l’estudiant (excepte
que la llengua de docència sigui una de les oficials de Catalunya).
Ser ciutadà UE o estar en situació de residència vigent.
Calendari:
•
•

CONVOCATÒRIA 2022/2023 PENDENT

Sol·licituds:
Resolució:

Darrera convocatòria:

Habitualment Juny/Juliol (curs passat Setembre/Octubre)
En un termini de 6 mesos des del moment que es tanca la convocatòria.
MOBINT 2021-2022

Sol·licitud:
Les sol·licituds es fan online a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (cal autentificació mitjançant signatura electrònica).
Per consultes > directament a l'AGAUR: estudiants.agaur@gencat.cat
Compatibilitat amb altres ajuts:
Els Ajuts MOBINT són compatibles amb els Ajuts de mobilitat del Programa Erasmus+, les Beques Santander Erasmus i les Beques del Programa SEMP (mobilitat a Suïssa).
Només es pot gaudir de l'ajut MOBINT un cop al llarg dels estudis universitaris.

• Ajut ERASMUS+ ESTUDIS (SMS)_Acció KA103
Ajuts finançats per la Unió Europea i adreçats a aquells estudiants de la UPC de grau i màster universitari amb una plaça de mobilitat per estudis en el marc del programa
Erasmus+ KA103 (amb universitats de països de l’àmbit de la Unió Europea)
La convocatòria dels ajuts Erasmus+KA103 la gestiona el Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya (Unitat de Beques i Ajuts a l'estudi i de
Mobilitat).
Característiques dels ajuts:
En funció de la durada de l’estada, l’ajut pot arribar inicialment fins als 7 mesos. Si la estada és més llarga i hi ha disponibilitat pressupostària, es podrien finançar més.
Finançament segons tipus d'estada
Tipus d'estada
Mobilitat física amb activitats presencials (a)
Mobilitat combinada (blended mobility): combinació de períodes presencials i online. Per exemple,
començar una activitat online i desplaçar-se físicament, amb posterioritat, a la institució d’acollida (b)
Mobilitat virtual (no hi ha desplaçament al país de la institució d’acollida)

Finançament
Finançament de la totalitat de l’estada
Només es finançarà el període d’estada
física a la institució d’acollida
SENSE FINANÇAMENT

Els imports depenen del país de destí i el grup al qual pertany
Grup

Països

Import mensual

1

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit
(pendent de confirmació), Suècia

300€

2

Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre

250€

3

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia del
Nord, Polònia, República Txeca, Romania, Sèrbia i Turquia

200€

(*) Aquells estudiants que van ser becaris del MEyFP o del Govern Basc en el curs anterior, gaudiran de 200€ mensuals addicionals.
(**) Els estudiants que acreditin una discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 33% poden optar a més a més,
Als (pendent de confirmació) Ajuts per a estudiants Erasmus amb necessitats educatives especials

...
... Ajut ERASMUS+ ESTUDIS (SMS)_Acció KA103

Requisits indispensables:
-

matricular a l’ETSAB un nombre mínim de crèdits en el curs/semestre en que es fa la estada
(al curs 2020/2021: 20 ECTS per estades semestrals i 40 ECTS per estades anuals; o últims 12ECTS o 32ECTS per a finalitzar estudis, respectivament)

-

Ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència o de residència per estudis a Espanya vigent durant el període de l’estada de
mobilitat. Cal disposar de DNI o de NIE.

-

No superar els 360 dies de mobilitat Erasmus per al mateix cicle d'estudis (grau/màster), incloent les estades Erasmus+ estudis anteriors i les estades Erasmus+
Pràctiques. Durada de l’estada: entre 90 i 360 dies, descomptant els dies ja gaudits en convocatòries Erasmus anteriors.

Calendari:
•

CONVOCATÒRIA 2022/2023 PENDENT

Convocatòria: (cursos anteriors) juliol-octubre (excepcionalment al curs 2020-2021 l’ajut es va convocar en diverses convocatòries, segons el període de
l’estada: octubre-novembre 2021 / gener-febrer 2022...)

•

Resolució:

Darrera convocatòria:

(cursos anteriors) resolucions desembre i abril (excepcionalment al curs 2020-2021: desembre 2021 / març 2022 ...)
ajuts Erasmus+KA103 (2021/2022)

Sol·licitud:
Un cop la UPC publica la convocatòria, Relacions Internacionals ETSAB envia avís a tots els estudiants amb plaça Erasmus+ amb instruccions per lliurar la documentació
requerida per la sol·licitud. La sol·licitud s'ha de presentar a través de la Seu Electrònica de la UPC (cal disposar del Carnet de la UPC vigent).
La selecció de beneficiaris es fa, bàsicament, en funció de la nota mitjana de l’expedient del sol·licitant, ponderada per la nota mitjana de la titulació del centre.
Pagament:
Un cop resolta la convocatòria, es fa un primer pagament parcial del 70% de l’ajut quan l’estudiant acrediti la incorporació a la universitat de destí. El 30% restant es paga
al final de l’estada de mobilitat.
Compatibilitat amb altres ajuts:
Els Ajuts Erasmus+ Estudis KA103 són compatible amb els Ajuts MOBINT de l’AGAUR i les Beques Santander Erasmus.

• Beques SANTANDER ERASMUS
Ajuts finançats pel Banc de Santander adreçats a aquells estudiants de grau i màster de la UPC que tenen concedida una plaça de mobilitat per estudis o pràctiques en el
marc del programa Erasmus+ KA103 (amb universitats de països de l’àmbit de la Unió Europea) i són beneficiaris de l’ajut Erasmus+ (veure apartat anterior).
La convocatòria de beques Santander Erasmus-UPC la gestiona el Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya (Unitat de Beques i Ajuts a l'estudi
i de Mobilitat).

Característiques dels ajuts:
La selecció de beneficiaris es fa principalment prioritzant els candidats per millor expedient acadèmic segons la seva nota mitjana de l’expedient ponderada per titulació.
Es contemplen tres modalitats:
- modalitat A1: estudiants beneficiaris de la beca general del Ministeri d’Educació o del Govern Basc durant el curs 2021/2022
- modalitat A2: estudiants amb discapacitat legal reconeguda igual o superior a 33%
- modalitat B: tots els sol·licitants.
S’ofereixen un total de 75 beques per estudiants UPC distribuïdes entre les tres modalitats i amb diferents imports segons la modalitat:
Modalitat

Nº beques

Import beca

A1

1

2.000€

A2

1

2.000€

B-grau

44

500€

B-màster

29

500€

Requisits indispensables:
Cal tenir concedida una plaça de mobilitat Erasmus+ (Estudis o Pràctiques) pel curs 2022/2023, que impliqui una estada presencial mínima de 90 dies a la universitat de
destí.
El gaudiment d’aquest ajut queda condicionat a la concessió de l’ajut Erasmus+.

... Beques SANTANDER ERASMUS
CONVOCATÒRIA 2022/2023 OBERTA

Calendari:
•
•

Sol·licituds: fins 15 de març de 2022
Resolució: Provisional 25 abril 2022 / Definitiva 16 maig 2022

Convocatòria actual:

SANTANDER ERASMUS

Sol·licitud:
Les sol·licituds es presenten online a través d’una plataforma del Banc de Santander:
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-erasmus-2022-2023
Els beneficiaris també hauran d’acceptar la beca a través de la mateixa plataforma.

Pagament:
El pagament de l'import total de l'ajuda es tramitarà després que el beneficiari:



tingui concedida la Beca Erasmus+ de la Unió Europea i
hagi estat validat pel seu centre el certificat d'incorporació

Compatibilitat amb altres ajuts:
Les Beques Santander Erasmus són compatibles amb els Ajuts MOBINT de l’AGAUR i els Ajuts de mobilitat del Programa Erasmus+.

• "Swiss-European Mobility Programme" (SEMP)
Actualment Suïssa no participa en el programa Erasmus+ i per tant, els estudiants que fan estades de mobilitat a o des d’una universitat suïssa no poden optar als seus
ajuts.
Com a solució temporal el Govern Suís va crear el "Swiss-European Mobility Programme" (SEMP), un programa d’ajuts propi, adreçat als seus estudiants i també als
estudiants que fan estades de mobilitat a les seves universitats.
En els darrers cursos els estudiants de mobilitat a Suïssa s’han beneficiat d’aquests ajut i s’ ha confirmat que el programa continua en el curs 2022/2023.

Característiques dels ajuts:
L’import son uns 440 CHF per mes (orientativament el canvi serien 400 €).
Es finançarien 5 mesos per estades semestrals i 10 mesos per estades anuals. (orientatiu)
Calendari i procediment:
La universitat suïssa d’acollida indicarà directament a l’estudiant el procediment i terminis per sol·licitar aquest ajut.
Compatibilitat amb altres ajuts:
És compatible amb la convocatòria d’ajuts MOBINT de l’AGAUR.

• Heyning-Roelli Foundation scholarship
La Heyning-Roelli Foundation convoca beques anualment per a estudiants en situació econòmica desfavorable i que fan una estada de mobilitat en una
universitat Suïssa.

Aquests ajuts són compatibles amb el programa SEMP del Govern Suís i la convocatòria d’ajuts MOBINT de l’AGAUR.
Més informació:
http://www.heyning-roelli-stiftung.ch/index_en.html

• Beques IBEROAMÉRICA SANTANDER-UPC_Mobilitat Grau
Fins al curs 2020-2021 havia la possibilitat d’optar a la beca UPC-Santander Iberoamérica.
Aquests ajuts finançats pel Banc de Santander estaven adreçats a aquells estudiants de grau de la UPC que tenien concedida una plaça de mobilitat a determinades
universitats iberoamericanes que participen en el programa.
Des de fa dos anys aquest programa de beques s’ha cancel·lat i enguany no hi ha cap previsió de convocatòria de beca UPC-Santander Iberoamérica pel curs 2022-2023.
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