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FAQ’s per als estudiants de mobilitat internacional de la UB, curs 2020-2021, en relació a la COVID-19 

 

Davant la incertesa que provoca l'emergència sanitària, què sabem de cara al curs vinent? 

El primer que heu de saber és que la Comissió Europea, responsable del Programa ERASMUS, ha 

decidit no interrompre’l. Per la seva banda, la Universitat de Barcelona, també ha decidit mantenir també 

els intercanvis amb universitats de països no pertanyents al Programa Erasmus (convenis generals i 

específics).  

Tot i així, heu de tenir present que a les universitats de determinats països o regions del món, en funció 

de com es decideixi fer front a l’evolució de la pandèmia en els propers mesos, es poden produir canvis 

com ara que les universitats o centres de destí potenciïn la docència virtual, redueixin el nombre 

d’estudiants internacionals presencials, posposin les mobilitats del primer semestre al segon semestre, o 

inclús, en el darrer moment decideixin cancel·lar les places que oferien per a estudiants internacionals.  

La Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals de la Universitat de Barcelona (OMPI), així com les 

Oficines de Relacions Internacionals (ORIs) de les seves facultats i centres adscrits estan en contacte 

permanent amb les universitats sòcies, i s’estan adaptant constantment a les noves situacions que es 

plantegen, per tal que, en cas que fos necessari, es puguin realitzar els ajustos necessaris per a facilitar 

la mobilitat.  

En aquest context, et recomanem que estiguis molt atent/a a la informació que t’anirem proporcionant, a 

mesura que es vagin produint canvis.  

Aquesta informació serà publicada al web de l’OMPI http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/estUB.htm  

 

Si tens dubtes, també els pots consultar al Responsable de mobilitat del teu centre:  

http://www.ub.edu/uri/comu/professo.htm 

 

A nivell general, però, t’avancem algunes respostes, a preguntes que et pots estar formulant.  

Si tinc assignada una plaça de la convocatòria de mobilitat internacional per al curs 2020/21, què 

és el més prudent en la situació actual?  

Segueix en tot moment les recomanacions que et facin des de l’ORI de la teva Facultat, que si ho 

considera oportú pot recomanar-te un canvi de mobilitat al segon semestre o pot donar-te instruccions 

precises en funció dels contactes amb les universitats contrapart. 

Tan bon punt rebis la notificació de la teva plaça d’intercanvi, et recomanem que: 

• Realitzis els tràmits que et demani la Universitat de destí. Consulta els seus plans d'estudis, dissenya 

l'esborrany del teu acord d'estudis i segueix amb les instruccions que et proporcionarà l’ORI del teu 

centre. 

• Mentre esperes, aprofita totes les oportunitats per a millorar les teves competències lingüístiques, 

gaudint del que t’ofereix l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) 

https://www.eim.ub.edu/ca/documentacio/cursos-subvencionats-estudiants-mobilitat/ 

 • Encara que vagis consultant informació sobre allotjament en destinació, millor que no reservis cap tipus 

d’allotjament a no ser que es pugui cancel·lar, sense cost.  

• No compris, tampoc, bitllets d'avió ni de tren, a l’espera d’estar segur o segura que podràs marxar. 

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/estUB.htm
http://www.ub.edu/uri/comu/professo.htm
https://www.eim.ub.edu/ca/documentacio/cursos-subvencionats-estudiants-mobilitat/


 

 

Posa’t en contacte amb la teva facultat que probablement organitzarà alguna sessió informativa de 

manera virtual. 

Què passa si la meva Universitat de destí anuncia que cancel·la la mobilitat per al curs 2020-2021? 

Contacta amb la teva ORI que t’intentarà proposar la millor opció possible entre les disponibles dins del 

mateix tipus de conveni de mobilitat al que has optat. 

Opcionalment, en funció de la disponibilitat de places existents, en el moment que es produís la possible 

cancel·lació, la teva facultat t’intentarà suggerir una reubicació. 

 Tinc plaça per al primer semestre del curs 2020- 21, o per al curs complet, i la meva universitat de 

destinació ha anunciat que només accepta estudiants en el segon semestre? 

En aquest cas, sempre que el teu centre t’ho permeti, podràs tramitar, de nou, al SOP un acord d'estudis 

per al segon semestre (passar la mobilitat prevista pel primer semestre al segon o escurçar la teva estada 

d’un curs a un semestre). 

 

En cap cas hi hauria una penalització si calgués fer modificacions de matrícula. 
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