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Document d’ajuda de sol·licitud del programa: MOBILITY-ONLINE SOP 
GLOBAL FACULTY UB / GLOBAL UB MOBILITY (curs  2023-24) 
 
Benvolgut/Benvolguda alumne/a, 
 
La Universitat de Barcelona obre la nova convocatòria del programa Global Faculty UB i Global 
UB Mobility. És imprescindible que llegeixis atentament la convocatòria i l’annex de cada  
programa. 
 
Un cop fet això cerca la informació de l’oferta en el portal del Mobility-Online SOP.  

• Enllaç sol·licitud Global Faculty UB. 

• Enllaç sol·licitud Global UB Mobility. 
 
Un cop dins el portal 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. Omplir el formulari per Global Faculty UB o Global UB Mobility  
(una sol·licitud per programa) 

 
Recorda que has de seleccionar curs: 2023-24!!! 

 
PAS 3.  
Clicar “Mostrar els detalls de l’intercanvi” per consultar l’acord corresponent a la plaça que 
vols demanar: 

 
 

mailto:http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_especifics.htm
mailto:http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_generals.htm
mailto:http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_generals.htm
mailto:https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=BARCELO01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&sprache=ca&aust_prog=CE&kz_search=A
mailto:https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=BARCELO01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&sprache=ca&aust_prog=CG&kz_search=A
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PAS 4.  
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 per 
Global UB Mobility i un màxim de 5 universitats per Global Faculty UB. 
 
PAS 5. Fer la sol·licitud:  

- Tria la teva prioritat 
- Clica el botó verd de la teva prioritat 
- Més endavant podràs seleccionar la teva segona i tercera opció, si s’escau. 

 

 
 
PAS 6. Identificació UB: 
Quan facis clic al botó verd, el sistema et demanarà el teu identificador de 4 dígits i la 
contrasenya del Món UB: 

 
PAS 7.  
Clica “Tanca” i ara ja estàs autenticat a l’aplicació. I automàticament se t’ha obert directament 
el ‘Formulari de sol·licitud en línia amb la teva primera opció. 
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PAS 8. Formulari de sol·licitud: 
Has d’omplir les dades sol·licitades, universitats amb ordre de prioritat, explicació de motius, 
nivell d’idioma, si se t’ha concedit la Beca general MECD, etc: 
 

 
 
PAS 9. Confirmar sol·licitud: 
Rebràs un correu electrònic a l’adreça electrònica proporcionada al formulari de sol·licitud.  
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PAS 10. Obre el teu correu electrònic: 
Rebràs el següent correu electrònic amb concepte “Confirmació de registre” i per continuar la 
sol·licitud has de seguir les indicacions.  
 
ATENCIÓ: Encara NO has acabat la sol·licitud. L’hauràs de continuar al programa Mobility-
Online SOP i l’enllaç és el primer enllaç que apareix al correu electrònic: 
 

 
 

PAS 11. Accés al programa Mobility-Online SOP: 
Al clicar a l’anterior enllaç trobaràs aquest quadre d’identificació: 
 

 
 
Hauràs d’introduir, altre cop, el teu identificador de 4 dígits i contrasenya del MónUB. No saps 
quines són les teves claus? Consulta l’ajuda aquí. 
 
Un cop introduïdes i clicar “Començament de sessió” et tornarà a demanar les mateixes claus 
d’identificació: 
 

 

mailto:http://www.ub.edu/monub/
mailto:http://www.ub.edu/monub/ajuda/
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Clica “Tanca”: 

 
 
Un cop entris al portal, t’apareixerà el següent missatge. Has de clicar a “Començament de 
sessió”: 

 
 
PAS 12. Seleccionar la sol·licitud al Mobility-Online SOP: 
 
Ja estàs dins del portal Mobility-Online SOP. 
 
Hauràs de seleccionar la teva sol·licitud Global UB Mobility (recorda que pots fer una sol·licitud 
per programa de mobilitat internacional) i clicar a “Selecciona sol·licitud” 

 
 
 
 
Un cop seleccionada la sol·licitud et permetrà anar al menú de l’esquerra i seleccionar “Mostra 
el flux de treball de la sol·licitud” 
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PAS 13. Accedir a “Mostra el flux de treball de la sol·licitud” per acabar de completar la 
sol·licitud: 

 
 El ‘flux de treball’ (workflow) de la sol·licitud 
mostra els passos que has fet i els que et queden 
per fer. Els visualitzaràs amb els quadres de color 
verd i vermell respectivament. És una aplicació on 
cal fer cada pas per poder passar al següent i que 
s’activi. 
 

 
 
Un cop dins del teu flux de treball trobaràs la següent pantalla: 

 
Per acabar de completar la teva sol·licitud has de clicar a l’apartat “PROCEDIMENT DE 
SOL·LICITUD” i clicar a la icona “+” se’t desplegarà uns passos a completar:  

 
Has d’omplir les caselles que estan en requadre vermell. Un cop vagis completant els passos, 
se’t marcaran amb una casella verda amb un tic.  
 
Has de començar per: 

1. “Completar dades personals”: revisa les teves dades personals, afegeix informació (si 
s’escau) i clica a “Confirma les dades personals”. T’apareixerà el següent missatge: 

 
2. Clica a al menú de l’esquerra: “Mostra el flux de la sol·licitud” per tornar a la pantalla 

anterior. 
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3. Seguidament has d’omplir (consultar “BASE IV” de la convocatòria Global Faculty UB i 
Global UB Mobility): 

a. Certificat Oficial de Discapacitat (si s'escau) pujat: Si no en disposes d’un, salta 
aquest pas. 

b. Foto de mida passaport per a la sol·licitud: adjuntar imatge .jpg i clicar “Crea” 
c. Currículum Vitae o altres documents pujat(s): seleccionar icona carpeta de 

l’apartat “Fitxer” > seleccionar document .pdf > “Crea” 
d. Imprimir Equivalència Acadèmica: és la plantilla del Document d’Equivalència 

Acadèmica (DEA). Trobareu més informació a la diapositiva 12 de la presentació 
de la sessió informativa de Global UB Mobility (aquí).  

e. Signar sol·licitud (pas IMPORTANT): 
1. Clica “Avança fins a l’actualització” 

 
2. Marcar la casella “Confirmo que vull signar la meva sol·licitud”: 

 
3. I per últim, clicar “Actualitza”: 

 
   Espereu que acabi de completar el procés (important no refrescar la pàgina). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:http://www.ub.edu/uri/Documents/Convo_Global_Faculty_23_24.pdf
mailto:http://www.ub.edu/uri/Documents/Convo_Global_Mobility_23_24.pdf
https://www.canva.com/design/DAFPYRDDXB4/Sac-2THpe1MujyoJfqQp7Q/view
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Rebràs el correu electrònic amb concepte “Registre formulari mobilitat”: 
 

 
 
Torna a “Mostra el flux de treball de la sol·licitud” per comprovar que apareix un tic verd a 
l’apartat “Signar sol·licitud”: 
 

 
 
PAS 14. Has finalitzat correctament la sol·licitud.  
Si hi manca algun document, contactarem amb tu per reclamar-te la documentació en el 
període indicat a la convocatòria del programa Global UB Mobility. 
 
 


