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DOCUMENT AJUDA SOL·LICITUD SOP – GLOBAL UB MOBILITY  
CURS 2022-23 
 

Benvolgut/Benvolguda alumne/a, 

 

La Universitat de Barcelona obre la nova convocatòria del programa Global UB Mobility. 

Primer de tot és imprescindible que llegeixis atentament la convocatòria i l’annex del programa. 

També pots trobar-la directament aquí. 

Un cop fet això cerca la informació de l’oferta en el portal del SOP: 

Com pots veure al Portal (part superior) tens 2 opcions: 

 

PAS 1. Triar programa: has de seleccionar l’opció a) 

a) Programes: ERASMUS+ ESTUDIS / GLOBAL UB MOBILITY / GLOBAL FACULTY UB / 
b) Aplicació immediata (per A ERASMUS+ PRÀCTIQUES / SOL·LICITUD INDIVIDUAL) / 

PAS 2. Començar a omplir el formulari seguint l’ordre següent: 

1. Programa d’intercanvi: Global UB Mobility 
2. Ensenyament: el teu ensenyament 
3. Curs: 2022-23!! 

La resta de criteris els poses o no en funció dels teus interessos. 

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_generals.htm
http://www.ub.edu/mobilitatinternacional/
https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=BARCELO01&kz_bew_pers=S&kz_%20bew_art=OUT&sprache=ca&aust_prog=SMS&kz_search=A
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Si fas clic a ‘Mostra els detalls dels acords bilaterals’ podràs consultar l’acord corresponent a 
la plaça  que vols demanar. 
PAS 3. Abans d’omplir la teva sol·licitud et recomanem que facis la cerca i t’informis de totes 
les opcions que siguin del teu interès. Podràs demanar fins a un màxim de 3 universitats. 
 
Si fas clic a ‘Mostra els detalls dels acords bilaterals’ podràs consultar l’acord corresponent, 
on s’indiquen places, idioma de docència, etc.. a la plaça que vols demanar. 
 

 

Fes una única sol·licitud per cada programa d’intercanvi que vulguis demanar.  
 
És molt recomanable fer la selecció des del Portal de la plaça que més t’interessi i que 
compleixis els requisits. 
 
Si t’equivoques en alguna dada, mentre la convocatòria estigui oberta, podràs accedir a la 
teva sol·licitud online i modificar-la un cop t’hagis registrat, així que no cal que comencis una 
nova sol·licitud. 
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PAS 4. Fer la sol·licitud 
Tria la teva prioritat i clica el botó verd on posa ‘Obre el formulari de sol·licitud en línia’. 

 

Pas 5. Identificació UB 

Quan facis clic al botó verd, el sistema et demanarà un usuari i la contrasenya del món UB o 
Campus Virtual. Serà la següent pantalla: 

 

 
Després d’autenticar-te sortirà la pantalla: 
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Cal clicar “Tanca” i ara ja estàs autenticat a l’aplicació, com pots comprovar se t’ha obert 
directament el ‘Formulari de sol·licitud en línia amb la teva primera opció. 

Cal que continuïs complimentant la teva sol·licitud amb la resta d’opcions d’intercanvi, 
ordenades per ordre de preferència, i l’altra informació que es demana al formulari. 
 

Quan tinguis omplert el formulari de sol·licitud i acceptis, rebràs un correu electrònic. En el 
cas d’utilitzar Hotmail, has d’afegir l’adreça noreplyompi@ub.edu als teus contactes, o bé 
revisar la teva carpeta d’spam o escombraries. És molt important que el rebis el mail ja que 
és el principal medi de comunicació al llarg de tot el procés abans i durant la mobilitat. 
 

IMPORTANT: Cal registrar-se en el SOP i seguir amb els passos fins a la descarrega de la 
Sol·licitud per presentar-la telemàticament per instància genèrica     conjuntament amb tota la 
documentació 

Per donar-te d’alta i registrar-te: rebràs un mail de confirmació amb un enllaç que sortirà a 
baix de tot del mail. Has de fer servir aquest enllaç per accedir a la plataforma SOP i hauràs 
de posar el teu usuari UB i una contrasenya per validar-te. A efectes mnemotècnics et 
suggerim que useu la mateixa que els de MonUB o de Campus Virtual. 
 

T’ho demanarà dos cops com a mida de seguretat. 
 

• Si ja estàs registrat al SOP (consulta i modificació de la sol·licitud) has d’entrar dins 
d’aquest enllaç per accedir al SOP: 
https://www.service4mobility.com/europe/LoginServlet 

 

El nom d’usuari és el mateix que el del MonUB o Campus Virtual i la contrasenya la que tu 
hagis fet servir per registrar-te. Quan entris a la pàgina has de posar el teu codi d’usuari i la 
teva contrasenya i fer clic a ‘Començament de sessió’. 

mailto:noreplyompi@ub.edu
https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html
https://www.service4mobility.com/europe/LoginServlet
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Ara, et tornarà a demanar l’usuari i la contrasenya però aquest cop la del MonUB o Campus 
Virtual. 
 

I després et sortirà aquesta pantalla i l’hauràs de donar al botó ‘Començament de sessió’: 

 
 

IMPORTANT: Cal registrar-se en el SOP i seguir amb els passos fins a la descàrrega de la 
Sol·licitud per presentar-la telemàticament per instància genèrica     conjuntament amb tota la 
documentació 

 

https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html
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PAS 5. Passos del work-flow 

A mà esquerra trobaràs aquest menú: 

 
El ‘flux de treball’ (work-flow) de la sol·licitud mostra els pasos que has fet i els que et queden 
per fer. Els visualitzaràs amb els quadrets de color verd i vermell respectivament. A més també 
indicarem si hem rebut els documents a l’Oficina de Mobilitat. Hauràs de tenir present que el 
SOP és un aplicatiu on cal fer cada pas per poder passar al següent i que s’activi, per exemple, 
no podràs imprimir el ‘Imprimir Sol·licitud’ si abans no has fet clic a ‘Completar les dades 
personals’ i has omplert les dades que et demana el programa 
 

Quan has accedit a l’aplicació per primera vegada et demanem que pugis una foto de mida 
passaport, un CV, certificats d’idiomes, i que completis les teves dades personals. 
 
Desprès hauràs de descarregar la sol·licitud i juntament amb la resta de documentació que 
s’indica al final de la convocatòria, hauràs d’entregar-la per instància genèrica (format 
virtual). IMPORTANT: només es consideraran les sol·licituds i la documentació que s’han 
enviat per instància genèrica, no és suficient fer només la sol·licitud a través del SOP. 
 

Aquelles sol·licituds que no aportin tota la documentació requerida dins del termini establert, 
disposen de 10 dies hàbils per esmenar-les, a comptar a partir de la data de reclamació. 

El teu work-flow (flux de treball de la teva sol·licitud) està en gradacions de color en funció 

https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html
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del moment en el que et trobes del període de la teva estada. 

 
 

El pas d’acceptar està en el primer nivell (Procediment de sol·licitud i d’acceptació), per 
desplegar-ho cal clicar en el signe “+” . A la dreta indica el nombre de passos ja realitzats i els 
que hi ha en total a cada nivell (al gràfic del damunt aquest pas posa: 13/15, això vol dir que 
s’han fet 13 passos, i que el total són 15). 

Alguns passos els faràs tu com estudiant i en aquest nivell alguns passos els farà l’OMPI). 
Alguns passos no són obligatoris i per tant, pot estar complert aquest nivell i que no es marqui 
el total (en aquest cas seria 15/15). 
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