FAQS GlobalUB Mobility
Per què fer una mobilitat al programa Global UB Mobility?
-No pagues la matrícula a la universitat de destinació, només a la UB
-Reconeixement de les assignatures i crèdits superats a la universitat de destí i
incorporació dels crèdits superats al teu expedient acadèmic (previ acord amb el
Learning Agreement i el DEA)
-Reconeixement en el suplement europeu del títol
-Enriqueixes el teu CV
-Coneixes un altre sistema universitari, curses assignatures diferents de les del
teu pla d’estudis
-T'enriqueixes culturalment i aprens nous idiomes
-Descobreixes una nova visió del món
-Fas nous amics, coneixes un nou país i les seves tradicions
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Quants crèdits necessito per poder sol·licitar una mobilitat?
Tenir 60 crèdits aprovats o un curs complet com a mínim per fer la sol·licitud.

Poden participar totes les Facultats?
Els estudiants de l’ensenyament de Medicina i centres adscrits no poden participar en aquest programa.
Consulta si la teva Facultat té convenis fora d’Europa en el marc del programa Global Faculty UB.
Com sé quina universitat imparteix el meu ensenyament?
Has de consultar l’Annex a la convocatòria a la columna que enllaça amb l’oferta acadèmica de la universitat.
Hi ha algun requisit d’idioma? Quins són els certificats d’idioma acceptats?
Sí, trobaràs quin certificat has de presentar i els requisits lingüístics a l’Annex de la convocatòria.
Poden haver requisits específics en la universitat de destí (exemple mínima mitjana d’expedient, etc)?
Sí, has de consultar l’Annex a la convocatòria: hi ha una columna en què podràs comprovar si hi ha requisit
de mínima nota mitjana d’expedient, restriccions o ensenyaments exclosos.
Puc fer pràctiques? No, són estades d’estudis (per matricular i cursar assignatures).
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El calendari acadèmic de la universitat de destí sempre coincideix amb el de la Universitat de Barcelona?
No, a l’annex de la convocatòria hi ha les dates aproximades del calendari acadèmic de cada universitat.
Tingues en compte el calendari acadèmic de les universitats que sol·licites, per tal de valorar quin semestre
sol·licites la mobilitat i que no se’t solapin els exàmens de la UB amb l’inici de l’estada a l’altra universitat.
Quin és el nombre màxim d’universitats que puc sol·licitar?
Pots sol·licitar fins a 3 Universitats on t’agradaria fer l’intercanvi!

Quina documentació he d’aportar junt amb la Sol·licitud?
• Document d’Equivalència Acadèmica (DEA) per a cada prioritat sol·licitada, signat i segellat pel Responsable
de la ORI de la Facultat i pel propi estudiant.
• Acreditació del nivell d’idioma, si s’escau.
• Expedient acadèmic (sol·licita’l gratuïtament al MónUB > Sol·licitud de documents acadèmics)
• Currículum Vitae (CV).
• Acreditació de discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau igual o superior al 33%, si s’escau.
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Què és el DEA?
El DEA és el Document d’Equivalència Acadèmica. Serveix per saber quines assignatures vols matricular a la
UB i quines proposes cursar a la universitat de destí amb la corresponent equivalència acadèmica. Un
programa d’estudis clarament definit servirà per veure quines possibilitats acadèmiques tens de fer l’estada
en aquesta/es universitats en les quals demanes plaça.
Sistema de crèdits ECTS. Quants crèdits ECTS necessito cursar a l’altra universitat?
Fora de la UE no s’utilitza el sistema de crèdits ECTS. Per saber a quants crèdits o assignatures equival un
ECTS, consulta el document d’Equivalència Acadèmica de crèdits amb universitats Global UB Mobility.
Segons la normativa de mobilitat internacional UB és obligatori matricular-se de 23-30 ECTS per semestre a
la UB i cursar l’equivalent a la universitat de destí.
Com puc omplir el DEA?
1. Consulta l’oferta acadèmica de les universitats a les quals vols sol·licitar plaça (veure Annex a la convocatòria)
2. Per esbrinar l’equivalència de crèdits ECTS amb les universitats que vols sol·licitar plaça, consulta el
document d’Equivalència acadèmica de crèdits amb universitats Global UB Mobility
3. Completa el DEA amb una proposta d’assignatures
4. Contacta amb el Responsable acadèmic i/o tutor de la teva Facultat perquè aprovi i signi la proposta que
hauràs de presentar junt amb la sol·licitud.
5. Presenta un DEA per cada universitat que sol·licites, SIGNAT i SEGELLAT pel Responsable acadèmic i/o
tutor.
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Si la UB m’adjudica la plaça, implica l’acceptació automàtica a la universitat de destí?
No. En cas que la UB t’adjudiqui una plaça de mobilitat i l’acceptis, posteriorment t’indicarem el procés de
sol·licitud a la universitat de destinació. Si tens dubtes, contacta’ns a global.ub@ub.edu
L’acceptació d’una plaça de mobilitat implica obtenir un finançament directe?
No, consulta l’apartat Beques per saber a quines beques o ajuts econòmics pots aplicar. La possibilitat
d’optar a ajuts, no implica la concessió automàtica.
On puc obtenir informació sobre les Beques Santander Iberoamérica. Grado per Llatinoamèrica?
Tot i que t’has d’inscriure a la web del Banco Santander, la UB publica una convocatòria anual entre el mes
de febrer i abril amb les bases de la convocatòria, on s’indiquen els requisits de participació. Quan es
publiqui, la podràs trobar a la nostra pàgina web.
Si tinc dubtes, on em puc adreçar?
Consulta la nostra web i/o escriu-nos a global.ub@ub.edu
Fareu sessions informatives del programa Global UB Mobility?
Sí, seran online. Consulta la web http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/sessions_informatives.html
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