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Erasmus Estudis i 
Pràctiques, Convenis 
Específics i Generals 
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o acceptaran una plaça 
(2ona assignació)

Dilluns 9 de març 14h 
AULA M4 

Facultat de Biologia 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Europe_relief_laea_location_map.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Europe_relief_laea_location_map.jpg


ORI BIOLOGIA 
(OFICINA DE RELACIONS INTERNACIONALS FACULTAT DE BIOLOGIA)

PERSONAL CONTACTE

Adreça:

Edifici Aulari, Facultat de Biologia

Diagonal 643, 08028 Barcelona 

(2 oficines: ori1 i ori2)

Correu electrònic: ori-bio@ub.edu

Skype: ori.biologiaub

Telèfon: 93 403 48 27

Web: http://www.ub.edu/ori-bio/

HORARI:

De dilluns a dijous, de 10 a 14h 

Laura Gabarrón 
(PAS)

Cristina Madrid 
Coordinadora Projectes 
Mobilitat Internacional

Marta Camps 
Cap de l’ORI de Biologia

Francesc Cebrià 
(Vicedegà de Qualitat, 

Innovació i Professionalització)
(MOBILITAT INTERNACIONAL)  



http://www.ub.edu/ori-bio/

http://www.ub.edu/ori-bio/


http://www.ub.edu/ori-bio/content/mobilitat-
internacional-2020-21

http://www.ub.edu/ori-bio/content/mobilitat-internacional-2020-21


CALENDARI PER FER LES SOL·LICITUDS ERASMUS,  CONVENIS 
ESPECÍFICS I GENERALS   2020-21

Entrega al Registre de les Sol·licituds

Publicació resolució provisional de places de 
mobilitat internacional 

Acceptació places assignades

Re-assignació

Publicació de la resolución definitiva de places de 
mobilitat internacional 

Acceptació

fins el 10/1

28/2

(!) Comproveu que la informació que apareix al SOP i al vostre full 
d’acceptació és correcta  (període de mobilitat ? Grau?) 

19/3 

entre el 6/3 i el 13/3 

entre el 29/2 i el 5/2 

entre el 20/3 i el 25/3 



166  Erasmus Estudis (203 sol·licituds)
15  Erasmus Pràctiques  (16 sol·licituds)

5  Convenis Específics (9 sol·licituds)
5  Convenis Generals (??) 

Mobilitat 2020 - 2021
191 Mobilitats assignades 

Erasmus 
Estudis 

Erasmus 
Pràctiques

Convenis 
Específics

Convenis 
Generals TOTAL

Biologia 27 5 1 33
Bioquímica 21 3 1 25

Biotecnologia 33 2 35

Ciències Ambientals 6 6

Ciències Biomèdiques 79 7 3 3 92
TOTAL 166 15 5 5 191

ERASMUS PRÀCTIQUES 
2on termini: Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer 2020-21
(oberta del 1 al 30 d'abril de 2020)
3er termini: Per estades de 2n semestre 2020-21:
(del 4 de setembre al 5 de novembre de 2020)



opció estudiants %

1era 74 44,6%

2ona 46 27,7%

3era 16 9,6%

4rta 20 12%

5ena 10 6%

NOU destí ? ?

TOTAL 166

1era assignació : Opcions assignades al Programa Erasmus Estudis 2020-21



Universitat de destí Acadèmics  (ORI) SOP  (OMPI) Altres 

Nominació (ORI)

Assignatures  
-tramitar DEA definitiu; el 
signareu vosaltres, cap d'estudis 
i cap ORI)

Projecte de Recerca  
-buscar grup 
-omplir el RPF 
-penjar RPF al link corresponent
-Seguiment i avaluació dels 
Pràcticums i TFG en modalitat 3
-Requisits de matrícula dels 
pràcticums i TFG

Learning agreement
-omplir assignatures a destí i a la 
UB
-tramitar la signatura del LA per 
les 3 parts (amb apartat 
exception to LA pels que feu EE i 
només Research Project a destí) 
-enviar el LA signat a l'OMPI
(vosaltres)

Sol·licitar Beques addicionals a 
Erasmus i Vicerectorat  :

Erasmus Santader TANCA 16 
DE MARÇ

MOBINT AGAUR (encara no 
s'ha convocat, us avisarem, el 
curs passat va tancar el 16 de 
setembre 2019)

Assegurances

Sol·licitud d'acceptació Fer el 1er examen de l'OLS

Curs d'Idiomes de l’EIM 
subvencionat per l’OMPI pels 
estudiants que fan una 
mobilitat internacional

Housing Signar 2 còpies del conveni de 
subvenció i portar-les a l'OMPI 

Tràmits a realitzar abans de poder marxar 



1. Entreu a la web de la vostra Universitat o 
Centre de Recerca de destí

Ara que ja sabeu quin será el vostre destí entreu a la página web de la Universitat de 
destí i busqueu:
-”International students” /  “incoming students” / “exchange students”
-Research
-Housing …
-

http://utbildning.gu.se/education

Universitat de destí 

http://utbildning.gu.se/education


https://utbildning.gu.se/education/incoming-student/welcomeprogramme

Universitat de destí 

https://utbildning.gu.se/education/incoming-student/welcomeprogramme


https://utbildning.gu.se/education/incoming-student/welcomeprogramme

Universitat de destí 

https://utbildning.gu.se/education/incoming-student/welcomeprogramme


Universitat de destí 

http://www.ub.edu/ori-bio/experiencies


2. Nominació (Erasmus Estudis i 
Convenis Específics)

Des de l’ORI notifiquem a les Universitats de destí quins seran els estudiants de la Facultat
de Biologia UB que ocuparan les places d’intercanvi el curs 20-21 dels nostres convenis.

La nominació es farà enviant un email (anireu en còpia i veureu els noms i els emails dels
altres estudiants de la Facultat de Biologia que van al mateix destí que vosaltres)  i/o 
electrònicament (si és com ens demana la Universitat de destí)

Després de la nominació heu d’estar al cas dels emails que podeu rebre de la Universitat
de destí amb les instruccions per fer la vostra sol·licitud d’acceptació.

Fins que no estigueu acceptats a la Universitat de destí NO teniu
la plaça d’intercanvi

Universitat de destí 



Exemple E-mail de NOMINACIÓ:
Assumpte : OULU01: Nominations from Faculty of Biology - University of Barcelona
(E BARCELO 01) >>> University of Oulu (OULU01)
Dear Partners,
Greetings from Faculty of Biology- Universitat de Barcelona!
We have completed our selection for exchange in 2020-2021, and we are happy to
nominate the following students:

Could you please inform the students of the application process, with us in CC?
Thank you in advance for confirming this nomination. We wish you a very pleasant day!
Kind regards,

Laura Gabarrón (Erasmus Administration)
Marta Camps (Head of International Exchanges)

ID
Surname, 

Name Gender
Date of 
Birth

E-Mail 
address

Field of study at the home 
institution Period of Stay Courses

1st semester 20/21 Research Project

1st semester 20/21 Courses

Annual 20/21
Courses and

Research Project

Universitat de destí 



3. Sol·licitud d’acceptació a la Universitat de 
destí

És responsabilitat vostra fer la sol·licitud d’acceptació dins del termini establert per la
Universitat de destí
En principi, la Universitat de destí respon l’email de nominació i us dona les instruccions.
Us recomanem que intenteu buscar la informació pel vostre compte a la web del destí
“international students” / “incoming students” // si tenim la información la posem a la
web de l’ORI
Per fer la sol·licitud hi ha 2 opcions:
1) Heu d’entrar a l’aplicatiu de la Universitat de destí i adjuntar els documents que us
demanin :

- expedient acadèmic o “transcript of records”
(ha de ser en anglès, el podeu descarregar del vostre espai personal).
- altres: carta de motivació, nivell d’idioma (certificat EIM o altres)
- pla d’estudis (cursos que voleu seguir o projecte de recerca)

2) Us donen un formulari word que heu d’omplir i signar enviar per correu postal
adjuntant una sèrie de documents. Us recomanem que també ho envieu escanejat per
email.

No deixeu els tràmits per a l’últim moment !!!!

Universitat de destí 



Universitat de destí 

Apply here

https://utbildning.gu.se/education/admissions/
exchange-student

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=GOTEBOR01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=IN&aust_prog=IN&sprache=en
https://utbildning.gu.se/education/admissions/exchange-student


Si  tenim la informació la penjarem a :  
http://www.ub.edu/ori-bio/erasmusestudis/llistadeconvenis

Universitat de destí 

http://www.ub.edu/ori-bio/erasmusestudis/llistadeconvenis


DADES QUE PODEU NECESSITAR QUAN OMPLIU LA SOL·LICITUD 

Codi Erasmus UNIVERSITAT DE BARCELONA :  E BARCELO 01

Erasmus Departmental Coordinator, Faculty of Biology
Marta Camps  martacamps@ub.edu
Phone 34 93 403 48 27
Oficina de Relacions Internacionals
Facultat de Biologia
Diagonal 643
08028 Barcelona

Institutional coordinator – Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals de la UB (OMPI)
Núria Massons relacions.internacionals@ub.edu
Phone: 34 93 403 98 16     Fax: 93 403 53 87
Office of Mobility and International Programs
Pavelló Rosa (Recinte de la Maternitat)
Travessera de les Corts, 131-159
08028 Barcelona 

Si necessiteu la signatura de la coordinadora Erasmus/ Segell ORI, 
passeu per l’ORI, deixeu els papers i els recolliu l’endemà

Universitat de destí 

mailto:martacamps@ub.edu
mailto:relacions.internacionals@ub.edu


4. Acceptació de la Universitat de destí

Rebreu l’acceptació de la Universitat de destí i

Podreu accedir a les residències o altres allotjaments ofertats als estudiants d’intercanvi

En cas de ser acceptats i realitzar l’intercanvi recordeu que sou ambaixadors de la
Facultat de Biologia de la UB a la Universitat de destí.

Universitat de destí 



5. Pla d’Estudis a la Universitat de destí
Heu de definir què estudiareu a la Universitat de destí.  

S’han de fer 24 ECTS mínim /semestre; si no, s’ha de justificar 

Normalment, si teniu 180 ECTS superats quan arribeu al destí PODEU OPTAR A LES 
ASSIGNATURES DE MÀSTER)

- Assignatures obligatòries:  equivalència estricta amb l’assignatura de la UB
- Assignatures optatives

Biologia 2 x 6 ECTS o 5 x 6 ECTS (depenent menció)
Bioquímica 4 x 6 ECTS
Biotecnologia 4 x 6 ECTS
Ciències Ambientals 5 x 6 ECTS
Ciències Biomèdiques 2 x 6 ECTS

- Research Project : P1, P2 i (TFG) 

Acadèmics 



5. Pla d’Estudis a la Universitat de destí
1) Busqueu les assignatures que la Universitat de destí ofereix als estudiants d’intercanvi

Entreu a la pàgina web de la universitat a “education”  o “courses”…

https://science.gu.se/english/education/exchange-studies/courses

2) Un cop trobades les assignatures definiu la convalidació  i feu una proposta 
d’equivalència acadèmica 

S’ha de mirar bé els Syllabus de les assignatures al destí i comparar-los amb els plans
docenta de les assignatures a la UB, temari, crèdits ECTS...
http://kursplaner.gu.se/pdf/kurs/en/OC6310

En el cas de que una asignatura tingui 15 ECTS, es podría convalidar, per exemple, per una
obligatòria de 6 ECTS i els 9 ECTS restants ser per assignatures optatives…

Acadèmics 

https://science.gu.se/english/education/exchange-studies/courses
http://kursplaner.gu.se/pdf/kurs/en/OC6310


Acadèmics 

https://science.gu.se/english/education/exchange-studies/courses

https://science.gu.se/english/education/exchange-studies/courses


És responsabilitat vostra conèixer quines assignatures heu de cursar a la UB (atenció amb 
les obligatòries i optatives de menció !!!) i fer una proposta de DEA que enviareu a l’ORI i 
l’ORI l’enviarà al/a la  vostre/a cap d’estudis

5. Pla d’Estudis a la Universitat de destí

Exemple DEA 

Acadèmics 

https://drive.google.com/open?id=11m3PRX6_65_paUPRk3bQNDI3EI06Am6w
https://drive.google.com/file/d/13ql8MQCOMCY5NkKSkNbzxwfMy0W8yjkl/view?usp=sharing


5. Pla d’Estudis a la Universitat de destí

Acadèmics 



Vull fer   PI, PII i i TFG durant la Mobilitat Internacional 

Pràcticum I 6 ECTS

Pràcticum II 6 ECTS

Optativa 3 ECTS 

TFG 12 ECTS
750 hores dedicació al projecte

Tutor extern (centre destí): Supervisa la feina i avalua el PI + PII+ OPTATIVA 3 ECTS 
(rúbriques) (100 %) Redacta un informe que contribueix a l’avaluació del TFG

Tutor intern (UB): Vetlla perquè la feina que es desenvolupi al centre extern sigui 
adequada pels requeriments docents del PI, PII i TFG. 

Avalua el TFG juntament amb l’informe del tutor de destí (20 % )

Universitat de 
destí : 

Research Project
30 ECTS  

Més informació sobre funcionament i requisits de Pràcticums i TFG:
http://www.ub.edu/practicumbiologia/

Acadèmics 

Universitat de Barcelona : 

És el que 
apareixerà al 
DEA/ LA 

http://www.ub.edu/practicumbiologia/


Acadèmics 



1. Què t’agradaria fer?

2. Sobre quin tema?
En quins temes destaca la teva 
universitat de destí

3. Hi ha Instituts de recerca 
associats a la
universitat de destí

6. Buscar grup de Recerca per fer els Pràcticums
i el TFG 

Acadèmics 



Mirar Research a les web de la Facultat de destí 
buscar pel PubMed o altres buscadors de bibliografia. 

Buscar grups al PubMed per cerca avançada 
omplint el camp d’afiliació

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Acadèmics 

6. Buscar grup de Recerca  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


Fixeu-vos en la composició del Grup de Recerca (hi ha estudiants de grau o màster, 
predocs ?, és internacional?)

Enviar e-mails amb:

- El cos de l’email és la carta de presentació/ cover letter (És important que quedi 
clar que heu de fer la recerca d’un TFG)

- Transcript of records (expedient acadèmic en anglès el demaneu pel monUB) 

- CV

- Cartes de Recomanació

Resposta del grup

- És possible que us demanin fer una entrevista via Skype

6. Buscar Grup de Recerca 
Acadèmics 



Taller organitzat pel SAE i la Facultat de  Biologia

Taller: com redactar CV i una carta 
de motivació en anglès ?

Dimecres 11 de Març 14h AULA A10  

Acadèmics 



https://www.thebalancecareers.com/internship-cover-letter-sample-and-
writing-tips-2060231

Acadèmics 

https://www.thebalancecareers.com/internship-cover-letter-sample-and-writing-tips-2060231


Taller: com buscar on fer un Projecte de Recerca o 
unes pràctiques  ?

Dilluns 16 de Març 14h 
A les AULES d’informàtica aulari : iA1 i iA2

Acadèmics 



6. Buscar Grup de Recerca 
Acadèmics 

Dear Dr /Professor xxxx

My name is XXXX, I am currently on the 3rd year of the Bachelor of Biology (4 years) at the University of
Barcelona. I have been granted with an Erasmus fellowship for an Exchange in University of YYYY during
the 2nd semester 2020-21. Next academic year I am required to work on a Bachelor’s Final Project in
order to finish my degree, and I’ld like to conduct my project in YYYYY under the Erasmus Programme.

After these few years studying Biology, I have realised that my primary interests are xxxxx. While looking
for information about research groups in University of YYYY I found the description of your group and
your publications about XXXXXXXX. I am writing you to express my interest in taking a position as an
undergraduate student in your group for a period of XXX months (from February to June 2021)

All my experience comes from my practical courses in my Faculty and in an internships in the research
group in (nom de l’institució si has fet pràctiques a fora.) that I did last summer. I strongly believe that
conducting my final degree project in your group would be a great experience for me not only at an
academic level but also at a personal level.

I have attached in this mail my CV, my transcript of records (up to this day), (and a recommendation
letter from the research group where I conducted an internship XXXXXXX.) However, if you need more
information do not hesitate to contact me.

Looking forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,



6. Buscar Grup de Recerca 
Acadèmics 

- Per fer el Projecte en un grup en una facultat/institut diferent de la que tenim
conveni hem de preguntar si és possible

- NO CONTACTEU AMB EL GRUP SI NO SABEU SI PODRÍEU FER ALLÀ EL RESEARCH 
PROJECT

- Envieu un email a ori-bio@ub.edu i contactarem amb la Universitat de destí per 
saber si podeu fer el projecte a la facultat/institut que us agradaria. 

- Penjarem el model d’email que s’envia al tutor extern i un model d’email per a que 
pugueu explicar com ha de ser el vostre projecte a la página : 
http://www.ub.edu/ori-bio/practicums

mailto:ori-bio@ub.edu
http://www.ub.edu/ori-bio/practicums


7. Un cop tingueu projecte, ompliu el RPF amb les dades
del projecte que fareu al vostre destí

Research Project Form per a estudiants de 
Biologia, Bioquímica, Biotecnologia i Ciències 
Ambientals

Research Project Form per a estudiants de 
Ciències Biomèdiques

si voleu proposar un/a tutor/a UB heu de posar 
el seu nom i altres dades a l'apartat tutor UB 
(havent parlat amb ell/ella prèviament); si no 
ho feu, des de la coordinació de Pràcticums i 
TFG te n'assignarem un.

El RPF en word s'ha de penjar al següent link
(molt important que sigui en format word!!!! ):
Enllaç per penjar el RPF

Acadèmics 

http://www.ub.edu/ori-bio/sites/default/files/Research_project_form%2019-20.docx
http://www.ub.edu/ori-bio/sites/default/files/Research_project_form%20Ci%C3%A8ncies%20Biom%C3%A8diques%2019-20.docx
https://www.ub.edu/ubforms/ca/practicumsitfg/curs-19-20-enviament-del-research-project-form-rpf-tfg-en-modalitat-mobilitat


Acadèmics 



Acadèmics 



Acadèmics 



Acadèmics 

http://www.ub.edu/ori-bio/practicums

Enllaç per penjar RPF

http://www.ub.edu/ori-bio/practicums
https://www.ub.edu/ubforms/ca/practicumsitfg/curs-20-21-enviament-del-research-project-form-rpf-tfg-en-modalitat-mobilitat


Resum del que cal fer si voleu fer un Projecte de Recerca ( PI, PII i TFG) 
durant la Mobilitat Internacional
1) Trobar grup de recerca i tutor a la universitat / centre de destí

Pràctiques (EP)

Acadèmic (EA)

2) Omplir el document RESEARCH PROJECT FORM : Descripció del projecte: Títol, Objectius, 
Metodologia (si voleu proposar un tutor UB poseu el seu nom al RPF després de que 
hagi acceptat ser el/la vostre/a tutor/a)

EP: Omplir-lo a partir de l’Internship Confirmation

EA: L’omple el grup de recerca

3) Penjar el RPF al formulari, indicant si teniu tutor UB

4) Assignació Tutor UB : la Coordinació Pràcticums envia els projectes sense tutor als  
departaments segons tema i s’assignen als professors. 

5) practicum.erasmusbio@ub.edu comunica als tutors (extern i intern) oficialment 
l’assignació de l’estudiant i envia els documents de seguiment i avaluació 

Acadèmics 

mailto:practicum.erasmusbio@ub.edu


A la Universitat de destí feu a la UB equival a 
RESEARCH PROJECT Pràcticums I i II

Optativa de 3 ECTS

Avaluació 100 % per part del tutor extern en base a les vostres aptituds i actituds

Haureu d’entregar 2 Informes de seguiment (Progress Reports) que seran equivalents
als “autoinformes dels pràcticums” de les modalitats 1 i 2)

El tutor extern haurà de completar unes RÚBRIQUES D’AVALUACIÓ (Assessment sheet
Research Project) i completar i posar la vostra nota al document TRANSCRIPT OF
RECORDS

Seguiment i avaluació dels Pràcticums i TFG en modalitat 3 
(mobilitat internacional)

Acadèmics 

http://www.ub.edu/practicumbiologia/sites/default/files/Progress%20report%20template.doc
http://www.ub.edu/practicumbiologia/sites/default/files/ASSESSMENT%20SHEET%20RESEARCH%20PROJECT.xlsx
http://www.ub.edu/practicumbiologia/sites/default/files/TRANSCRIPT%20OF%20RECORDS%20template.docx


Quin és el paper del tutor UB ?

- És el vostre tutor a la UB de tot el projecte (PI, PII i TFG)
- És el contacte entre el tutor extern i la UB
- És qui transfereix la nota del vostre Research Project a les qualificacions de PI i PII
- És qui avaluarà el 20% del vostre TFG ( Rúbriques Tutor UB_TFG)

Quina relació heu de mantener amb el tutor UB al llarg de l’estada Erasmus?

- És aconsellable que hi contacteu abans de marxar per explicar-li el vostre projecte
- Al llarg de l’estada és convenient que el mantingeu informat del desenvolupament

del projecte, per ex:
- Després d’arribar per comentar-li com ha estat la rebuda i incorporació al grup de 

recerca
- Enviant-li els progress reports
- Demanat-li assessorament per estructurar el TFG
- Orientació respecte la preparació del manuscrit del TFG i la seva presentació

davant del tribunal 

Acadèmics 

Seguiment i avaluació dels Pràcticums i TFG en modalitat 3 
(mobilitat internacional)

http://www.ub.edu/practicumbiologia/sites/default/files/_ra%C3%ADz_/Rubriques%20Tutor%20UB%20TFG_0.xlsx


Avaluació del TFG

-Heu de penjar el TFG al campus i entregar  3 còpies de la  memòria del TFG (en anglès, 
català o castellà) a secretaria
-Heu de presentar el TFG davant d’un tribunal de 3 professors
-Avaluació: 20% nota tutor UB

80% nota tribunal (70% memòria + 30% exposició i defensa) (Rúbriques tribunal)

Dates d’entrega i defensa TFG curs 2019-20

Matriculats al PRIMER SEMESTRE
1ª  opció: entrega del TFG del 27 al 31 de gener 2020; defensa del 10 al 14 de febrero 
2020
2ª opció: entrega del TFG el 29 i 30 de juny 2020; defensa del 8 al 14 de juliol 2020

Matriculats al SEGON SEMESTRE
1ª  opció: entrega del TFG el 29 i 30 de juny 2020; defensa del 8 al 14 de juliol 2020
2ª opció: entrega del TFG l’1 i 2 de setembre 2020; defensa del 9 al 15 de setembre
2020. 

Seguiment i avaluació dels Pràcticums i TFG en modalitat 3 
(mobilitat internacional)

Acadèmics 

http://www.ub.edu/practicumbiologia/content/directrius-la-mem%C3%B2ria-del-tfg
http://www.ub.edu/practicumbiologia/sites/default/files/_ra%C3%ADz_/RubricaTribunal_TFG.xls


8. Si voleu matricular P1, P2 i TFG comproveu els
requisits de matrícula  

P1 i P2 s’han de matricular havent superat 150 ECTS i tenint el 1er aprovat i menys d’una
assignatura de 2on suspesa. Es poden matricular a l’inici de 4rt pel 2n semestre.

TFG es pot matricular si s’han superat 210 ECTS (Febrer 2021). Ha de ser una matrícula
finalista (no ha de quedar cap crèdit per matricular). Per tant, els crèdits de lliure elecció
s’han d’haver portat a reconèixer abans del febrer 2021.

El TFG es pot matricular si s’han superat entre 198 i 210 ECTS amb el permís de la cap
d’estudis

Acadèmics 



Haureu d’anar fent els passos 
que us marca el SOP

Programa SOP 
La Gestió de les Mobilitats outgoing de la UB es fa pel programa SOP 
Link per accedir al SOP un cop ja estàs registrat 
https://www.service4mobility.com/europe/LoginServlet

SOP

https://www.service4mobility.com/europe/LoginServlet


9. Credencial i Recomanacions Erasmus 
SOP

-Credencial Erasmus  (la necessitareu per la Beca MOBINT)
-Recomanacions Erasmus (drets i deures de l’Erasmus) les heu de llegir detenidament !!!



10. Ompliu l’equivalència acadèmica a 
l’aplicatiu SOP (Erasmus Estudis)

A l’aplicatiu s’ha d’indicar la correspondència entre l’assignatura al destí i a la UB, indicant si és
optativa o obligatòria, anual o semestral  i número de crèdits

SOP

Assignatures
a destí 

Assignatures
a la UB



Document d’Equivalència Acadèmica
Després d’omplir les assignatures que fareu a la Universitat de destí i la seva 
convalidació a la UB podreu descarregar el DEA definitiu, amb la informació que us 
apareixerà al vostre Learning agreement. 
L’heu de portar a l’ORI signat per vosaltres

SOP



L’heu de portar a l’ORI signat per vosaltres

Document d’Equivalència Acadèmica
SOP



11. Signatura del Learning Agreement
(Erasmus Estudis i Erasmus Pràctiques)

Erasmus Estudis (LA)
- Descarregueu el LA del SOP, l’imprimiu i el signeu alumne
- Ompliu també el document “Exception to LA”
- Porteu-lo a l’ORI,  per la signatura i segell de coordinadora Erasmus Facultat

Biologia (Marta Camps)
- Envieu el “ LA + Exception to LA” a la universitat de destí per a la seva signatura i 

segell
- Envieu el LA signat i segellat per totes les parts a erasmus@ub.edu (OMPI) i a ori-

bio@ub.edu
- Un cop comprovat per l’OMPI ho marcarà al SOP amb un tic com a rebut

Erasmus Pràctiques (LA for Trainerships)
- Descarregueu-lo del SOP (Word) i envieu el document al destí per omplir (hi ha 

una part on es descriu el projecte i les vostres tasques) i signar i segellar.
- Signeu el LA i porteu-lo a l’ORI per la seva signatura i segell coordinadora Erasmus 

Facultat (Marta Camps)
- Envieu el LA signat i segellat per totes les parts a erasmus@ub.edu (OMPI) i a ori-

bio@ub.edu
- Un cop comprovat per l’OMPI ho marcarà al SOP amb un tic com a rebut

SOP

mailto:erasmus@ub.edu
mailto:ori-bio@ub.edu
mailto:erasmus@ub.edu
mailto:ori-bio@ub.edu


Un cop comprovat per l’OMPI ho marcarà al 
SOP amb un tic com a rebut

SOP



Research project

SOP

Pag 1 Pag 2



SOP

Signatures i segells 

Pag 3



SOP

Signatures i segells 

Exception to LA (en el cas dels Erasmus Estudis que feu el projecte a 
destí)

Exception to the LA for studies 

http://www.ub.edu/ori-bio/sites/default/files/Anexo%20I%20%20ExceptionLA-versi%C3%B3%2030-%2015%20(web).docx


LA for traineeships (Erasmus Pràctiques)

Pag 1 Pag 2

Ho ha d’omplir el grup de Recerca de destí  

SOP



15 Si vols convalidar l’Erasmus 
Pràctiques per P1, P2 i 
OPTATIVA de 3 ECTS

Pag  3

x
x
x

x

Ho ha d’omplir el grup de Recerca de destí  

SOP
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LA for traineeships (Erasmus Pràctiques)

Signatures i segells 

SOP



12 Fer el Test de l’OLS 
(On-line Linguistic Support)

- Només s’aplica a la mobilitat Erasmus.
- Els resultats obtinguts són per anàlisis estadístics de l’evolució del coneixement de
l’idioma estranger.
- L’haureu de realitzar tots aquells estudiants que a la universitat de destí tingueu com a
idioma de docència anglès, francès, italià, alemany, o neerlandès.

Consisteix en:
-Test de nivell de coneixement de l'idioma de docència abans de marxar 
OBLIGATORI
-Curs de formació on-line en l'idioma de docència durant l'estada OPCIONAL
-Test de nivell de coneixement de l'idioma de docència 2 setmanes abans de tornar
 OBLIGATORI

- Des de l’OMPI us enviaran tota la informació corresponent quan l’hagueu de fer.

- És obligatori fer el test de nivell abans de l’estada i dos setmanes abans de finalitzar
l’estada per tots els Estudiants Erasmus Estudis o Pràctiques

SOP



• Signeu 2 còpies.
• Envieu-les/porteu-les a l’OMPI.
• S’us retornarà 1 còpia signada per la 
cap de l’OMPI.
•Surt la informació sobre les 
assegurances d’accidents, repatriació i 
responsabilitat civil

No podeu marxar sense tenir el 
conveni de subvenció signat !!!!!

13. Conveni de Subvenció
(Erasmus Estudis i Erasmus Pràctiques)

SOP



14. Certificat d’arribada i 
pagament de la Beca Erasmus 

(Erasmus Estudis i Erasmus Pràctiques)

El pagament el fan el dia 20 de 
cada mes, passant per registre 

primer

SOP



15. Certificat d’Estada, OLS (2n examen), UE Survey, 
Esmena del Conveni de Subvenció Erasmus

El certificat d’estada s’ha 
d’entregar original a l’OMPI 

a la tornada 

Quan s’ha fet el 2n test de l’OLS, s’ha fet l’enquesta 
del “mobility tool” i s’ha entregat el certificat d’estada 

a l’OMPI
Es pot imprimir l’esmena del contracte de subvenció. I 

un cop entregat a l’OMPI es rep el pagament amb el 
diners restants. 

SOP



15. Certificat d’Estada, UE Survey, Esmena del Conveni de 
Subvenció (Erasmus Estudis i Erasmus Pràctiques)

- Certificat d’Estada (certificate of stay) !!!!
És el document que acredita les dates reals d’inici i finalització de la vostra estada.
Es descarrega del SOP i un cop omplert, signat i segellat per la universitat de destí l’heu de fer arribar,
per correu postal o personalment l’OMPI
Heu d’entregar el certificat d’estada original amb la signatura i segell !!! en cas de no fer-ho s'haurà
de retornar l'import de l'ajut Erasmus.

- UE Survey (Informe Final)
És un qüestionari de valoració de la vostra estada.
Un cop finalitzada l’estada rebreu un correu electrònic des de la Comissió Europea amb la informació
necessària i els terminis per complimentar l’informe final.
És obligatori, en cas de no fer-ho haureu de retornar l'import de l'ajut Erasmus.

-Esmena del Convenio de Subvención
És un document annex al convenio de subvención.
Hareu de descarregar dos exemplars del document a l’aplicació SOP, els signeu i els feu arribar per
correu postal o personalment a l’OMPI
Aquest document és necessari per rebre tots els diners de la Beca Erasmus que us corresponen ja
que en funció de les dates reals de la mobilitat que consten en el certificat d’estada, s’emet aquest
document que ajusta el pagament de la beca al període real de mobilitat.

SOP



Beques que es demanen automàticament en fer les sol·licituds dels programes de
mobilitat de la UB
Vicerectorat de la UB demanada automàticament en fer les sol·licituds
Erasmus Estudis, Erasmus Pràctiques i Convenis Específics (dins d’Europa)
98 ajuts de 200 € per la Facultat de Biologia (curs 2019-20)
Convenis Específics (fora d’Europa) i Convenis Generals
22 ajuts de 1000 € per tota la Universitat de Barcelona (curs 2019-20)

Els estudiants que tingueu una plaça Erasmus i aquest any (2019-20) tingueu la beca general
(no pagueu la matrícula, només les taxes) rebreu un suplement de 200 €/mes Erasmus Estudis o
100 € Erasmus Pràctiques (no cal fer res, si teniu la Beca General és automàtic)

Beca Eurolife : Cada curs es convoquen 2 ajuts de 500€ pels estudiants de Grau i dels Màsters
en Biomedicina, Immunologia i Neurociències que vagin a fer la recerca del seu projecte de grau
o màster a alguna de les universitats de la Xarxa Eurolife. No cal fer una sol·licitud específica, es
demana automàticament en fer la sol·licitud Erasmus Estudis o Erasmus Pràctiques si sol·liciteu
fer una estada en una de les universitats de la xarxa Eurolife: Semmelweis University; Trinity
College Dublin;University of Edinburgh; University Medical Center Göttingen; Medical University
of Innsbruck; Leiden University Medical Center; Karolinska Institutet i University of Strasbourg

16. Beques Complementàries (Erasmus Estudis i Pràctiques i 
Convenis Generals i Específics)

ALTRES 



Beques que s’han de demanar a banda

Beca MOBINT de l'AGAUR La podeu demanar tots els estudiants que fareu una
mobilitat durant el curs que ve i tingueu una plaça assignada en el període que es
demana la beca
A la convocatòria MOBINT per les mobilitats 19-20 i a Move and Learn podeu trobar
informació sobre la documentació requerida, criteris de selecció, nombre de
beques...). El curs passat va estar oberta del 24 del juliol al 16 de setembre 2019

Beca Santander Erasmus convocatòria
Cal registrar-se a https://www.becas-santander.com abans del 16 de març 2020.
Per les mobilitats Erasmus a la Facultat de Biologia ens en corresponen 11 ajuts de
150 € i 7 de 500 € en un únic pagament (criteri de selecció de la beca és per
expedient acadèmic- nota mitja ponderada).

Beca Santander Iberamèrica convocatòria
Cal registrar-se a https://www.becas-santander.com abans del 16 de març 2020.
29 beques de 3000 € per a mobilitats a Universitats participants en el Programa

16. Beques Complementàries (Erasmus Estudis i Pràctiques i 
Convenis Generals i Específics)

ALTRES 

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-MOBINTMIF-2019?moda=1
http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/.content/07_informacio_internacional/informacio_internacional/sortir_a_estudiar_io_investigar_fora_de_catalunya/programes_i_ajuts_per_estudiar_fora_de_catalunya/mobint__ajuts_a_la_mobilitat_internacional/documents/Mobint.pdf
http://www.ub.edu/uri/Documents/Convo_Santander_Erasmus_20_21.pdf
https://www.becas-santander.com/
http://www.ub.edu/uri/Documents/conv_santander_iberoamerica_20_21.pdf
https://www.becas-santander.com/
http://www.ub.edu/uri/Documents/conv_santander_iberoamerica_20_21.pdf


1. Assistència mèdica si gaudiu d'assistència sanitària pública a Espanya, heu de demanar
la Targeta Sanitària Europea, sempre sota les Condicions del sistema públic sanitari
d'aquell país (pagament anticipat, retorn d'un percentatge només, etc.) es recomana
portar a terme el tràmit poc abans de marxar donat que es concedeix per un any,
d'aquesta manera cobrirà tot el període de l'estada i no es necessitarà renovar en cas
de cursar un curs acadèmic sencer.
En cas de no gaudir de l’assistència sanitària pública d’Espanya, haureu de contractar
una assegurança privada que cobreixi la teva estada a l’estranger.

2. Assegurança d’accidents i repatriació Aquesta assegurança està garantida per la
Universitat de Barcelona per a tots els estudiants Erasmus+. El nº de pòlissa constarà
en el conveni de subvenció que signareu abans de marxar de mobilitat Erasmus.

3. Responsabilitat civil Aquesta assegurança està garantida per la Universitat de Barcelona
per a tots els estudiants Erasmus+. El nº de pòlissa constarà en el conveni de
subvenció que signareu abans de marxar de mobilitat Erasmus.

17. Assistència mèdica i cobertura d’accidents i 
responsabilitat civil  

ALTRES 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=es


ALTRES 

18.  Cursos de l’EIM subvencionats per l’OMPI  
IDIOMES- CURSOS EIM
https://www.eim.ub.edu/ca/beques/erasmus/

https://www.eim.ub.edu/ca/beques/erasmus/


• L’EIM ofereix cursos d’idioma de 40-50 hores.
• Es pot escollir entre l’idioma de l’intercanvi o l'idioma del país de

destí. Només es subvencionarà 1 curs.
• Preu pels que van fer les proves de nivell de l’EIM: Gratuït
• Preu pels que no van fer les proves de l’EIM: 30€ (la resta està

subvencionat).
• Possibilitat de reconeixement de 6 crèdits.
• Cursos de nivell (anuals o intensius), de 100 h. La subvenció s'aplica a

un màxim de 50 hores, corresponents a la primera meitat del curs. En
aquest cas no s'obté certificat de nivell (i no es pot fer el
reconeixement de crèdits!!!)

• Cursos anuals: en el cas de voler fer el curs sencer, s'aplicarà la tarifa
de 440 € per a les 50 hores restants (pagament mitjançant targeta
bancària). Els horaris i més informació estaran disponibles a partir de
finals d’abril/principis de maig a la web de l’EIM.

IDIOMES- CURSOS EIM
https://www.eim.ub.edu/ca/beques/erasmus/

ALTRES 

https://www.eim.ub.edu/ca/beques/erasmus/


PISOS A BARCELONA:

Si us interessa llogar l’habitació  que teniu a Barcelona quan marxeu, podeu dir-nos-ho i 
us posem en contacte amb els estudiants Erasmus que estudiaran a la Facultat i que 
busquen un pis pel mateix temps que vosaltres estareu fora. 

Si us agrada aquesta opció, feu-nos arribar un mail en ANGLÈS I CASTELLÀ a l’ORI (ori-
bio@ub.edu) amb assumpte “PIS / HABITACIÓ ERASMUS”, on expliqueu:

-Situació
-Comunicació
-Característiques del pis /habitació
-Preu
-Disponibilitat
-Contacte (mail i telèfon)

ALTRES 



@ori-bio

Comparteix la teva experiència Erasmus a l’Instagram de l’ORI!

http://www.ub.edu/ori-bio/content/bioerasmus-photo-contest-2019
http://www.ub.edu/ori-bio/content/bioerasmus-photo-contest-2019


Universitat de destí Acadèmics  (ORI) SOP  (OMPI) Altres 

Nominació (ORI)

Assignatures  
-tramitar DEA definitiu; el 
signareu vosaltres, cap d'estudis 
i cap ORI)

Projecte de Recerca  
-buscar grup 
-omplir el RPF 
-penjar RPF al link corresponent
-Seguiment i avaluació dels 
Pràcticums i TFG en modalitat 3
-Requisits de matrícula dels 
pràcticums i TFG

Learning agreement
-omplir assignatures a destí i a la 
UB
-tramitar la signatura del LA per 
les 3 parts (amb apartat 
exception to LA pels que feu EE i 
només Research Project a destí) 
-enviar el LA signat a l'OMPI
(vosaltres)

Sol·licitar Beques addicionals a 
Erasmus i Vicerectorat  :

Erasmus Santader TANCA 16 
DE MARÇ

MOBINT AGAUR (encara no 
s'ha convocat, us avisarem, el 
curs passat va tancar el 16 de 
setembre 2019)

Assegurances

Sol·licitud d'acceptació Fer el 1er examen de l'OLS

Curs d'Idiomes de l’EIM 
subvencionat per l’OMPI pels 
estudiants que fan una 
mobilitat internacional

Housing Signar 2 còpies del conveni de 
subvenció i portar-les a l'OMPI 

Tràmits a realitzar abans de poder marxar 



Gràcies per la vostra atenció!

Alguna pregunta?
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