Ajuts econòmics* pels estudiants UB per als
programes de mobilitat internacional
Global UB Mobility i Global Faculty UB
CURS 2021-2022**

Becas Santander
Estudis |
MOBILITAT
INTERNACIONALUNIVERSITAT DE
BARCELONA
***

Cal sol licitar-la en el
termini i forma que
indiqui a la seva
convocatòria pel
curs corresponent

Import únic de 1.000€

Cal sol licitar-la a
l’AGAUR en el
termini i forma que
indiqui a la seva
convocatòria pel
curs corresponent

Import 200€/mes fins
un màxim de 6 mesos

2 TIPUS
D'AJUTS
ECONÒMICS
(Compatibles
entre si)
You're
Enrolled!
Welcome
to CCH!

Beca MOBINT–
MIF 2021
Generalitat de
Catalunya

*la possibilitat d’optar a aquests ajuts no implica la concessió automàtica
**es preveu que es convoquin els mateixos ajuts pel curs 2022-23
*** exclosos: centres adscrits i Escola de Doctorat

Becas Santander Estudis | MOBILITAT INTERNACIONALUNIVERSITAT DE BARCELONA
Informació general: MODALITAT B

Inscripció
SETEMBRE a OCTUBRE

Requisits
- Ser estudiant de qualsevol dels ensenyaments oficials de la UB (exceptuant els centres adscrits a la UB i els
estudiants de doctorat.
- Haver estat seleccionat com a beneficiari del programa Global UB Mobility o Global Faculty UB.
- Haver omplert el formulari web publicat a la plataforma del Banc Santander, sense necessitat de presentar
cap sol·licitud a la UB: www.becas-santander.com: “Becas Santander-Mobilitat Internacional-UB”.

Contacta per a realitzar consultes sobre aquesta convocatòria:
global.ub@ub.edu

Ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat de les universitats
catalanes per al curs acadèmic 2021-2022 (MOBINT–MIF 2021)
Informació general: MODALITAT B
Informació detallada de la convocatòria aquí.

Inscripció
SETEMBRE a OCTUBRE

Requisits
- Haver superat, com a mínim, 60 crèdits en el moment de presentar la sol·licitud.
- Haver estat seleccionat com a beneficiari del programa Global UB Mobility o Global Faculty UB.
- NOVETAT: Acreditar un nivell B2 d’una de les terceres llengües establertes al sistema universitari de
Catalunya (anglès, francès, alemany o italià). En el cas que la llengua o les llengües de docència no
coincideixin amb la que l’estudiant ha acreditat (d’entre les esmentades anteriorment), ha d’acreditar, a més,
un nivell B2 de la llengua de docència, tret que aquesta sigui una de les llengües oficials a Catalunya.
- Per a les modalitats A i B, cal tenir com a mínim una nota mitjana ponderada de l’expedient de:
5,70 per als estudis de la branca de coneixement d’Enginyeria i Arquitectura.
6,30 per a la resta de les branques de coneixement.

Contacta per a realitzar consultes sobre aquesta convocatòria:
estudiants.agaur@gencat.cat

