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He estat preseleccionat per una plaça, com l’accepto?
Has d’anar al teu espai personal del Mobility-Online SOP. A l’apartat de “PROCEDIMENT D'ASSIGNACIÓ I D'ACCEPTACIÓ”. Has
de clicar sobre ‘ACCEPTACIÓ’ i se t’habilitarà un pas per pujar 3 documents en format PDF o JPG. Un cop penjats els
documents, clica sobre ‘CREAR’ i la plaça quedarà acceptada. Has de penjar els següents documents:

• Compte bancari (ha d’aparèixer l’IBAN i si ets titular o co-titular del compte). Et demanem el compte bancari per si
se’t concedeix l’ajut de viatge de vicerectorat.

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.
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Quan podré comprar el meu bitllet d’avió? I l’allotjament?
Sempre recomanem no gestionar cap tràmit fins no rebre la carta d’acceptació de la universitat de destí.

Pel que fa a l’allotjament, no sempre la universitat de destí te’n garanteix un, però et pot facilitar informació per trobar el
millor allotjament que s’adapti a tu.

La Universitat de Barcelona gestiona l’allotjament de l’estudiant?
No. És competència de l’estudiant.
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L’acceptació d’una plaça de mobilitat implica obtenir un finançament directe?
No, consulta el document “AJUTS ECONÒMICS” per saber quins ajuts econòmics has de sol·licitar.

ATENCIÓ: La possibilitat d’optar a ajuts, no implica la concessió automàtica.

Quin és el termini d’aquests ajuts?
Has de consultar la pàgina web de cada convocatòria d’ajuts econòmics, ja que allà s’especifiquen els terminis.
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L’ordre de les places assignades i de la llista d’espera, segueix algun criteri d’ordre?
Sí. Segueix l’ordre de criteris indicats a la base III de la convocatòria del programa Global UB Mobility.

Una plaça, quants semestres són?
Una plaça equival a un semestre. Per tant, dues places equivalen a una estada anual.

Si m’han assignat la meva 2a o 3a opció, podré optar a la meva 1a opció?
No. Amb el programa de Global UB Mobility, quan t’assignen una plaça, ja no pots optar a les altres sol·licitades. S’entén que
l’estudiant està interessat en qualsevol de les 3 universitats sol·licitades.

Si estic en llista d’espera i algú renúncia, com sabré si m’han assignat una plaça?
Sempre has d’estar pendent a una possible esmena i/o a la resolució definitiva. En tot cas, se’t comunicarà si se t’ha assignat
a una plaça.
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En el cas de la University of California (UC), quan sabré el campus que m’han assignat?
Un cop acceptada la plaça, us enviarem el procediment de sol·licitud d’acceptació per tal que us acceptin a la University of
California (UC). En la mateixa sol·licitud d’acceptació, haureu de fer una proposta de 3 campus i la UC us notificarà el campus
assignat quan us enviï la carta d’acceptació.

ATENCIÓ: No és competència de la Universitat de Barcelona l’assignació del campus.
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Ja he acceptat la plaça al Mobility-Online SOP, què he de fer?
Un cop acceptada la plaça, us enviarem el procediment de com fer la sol·licitud a la universitat de destinació.

Heu de tenir en compte que estem subjectes al calendari de la universitat de destí. En el moment que la universitat de destí
ens avisi que ja està obert el procés de sol·licitud, rebreu un correu electrònic.

Consulta el calendari per saber les dates aproximades en què contactarem amb tu!!
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QUAN CONTACTARAN AMB MI?
PERIODE DE SOL·LICITUD A
LA UNIVERSITAT DE DESTÍ

CARTA ACCEPTACIÓ
(estimació aproximada)

PAÍS UNIVERSITAT

Mobilitat
1r semestre 

/Anual

Mobilitat
2n semestre

Mobilitat 
1r semestre 

/Anual

Mobilitat
2n semestre

Mobilitat
1r semestre 

/Anual

Mobilitat
2n semestre

ARGENTINA

UNIVERSIDAD DE BELGRANO MARÇ SETEMBRE ABRIL-MAIG OCTUBRE-NOVEMBRE JUNY DESEMBRE

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FEBRER SETEMBRE MARÇ OCTUBRE MAIG DESEMBRE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN MARÇ SETEMBRE ABRIL-MAIG OCTUBRE JUNY DESEMBRE

AUSTRALIA
CURTIN UNIVERSITY MARÇ SETEMBRE ABRIL OCTUBRE ABRIL OCTUBRE

UNIVERSITY OF MELBOURNE ABRIL OCTUBRE MAIG DESEMBRE MAIG DESEMBRE

CANADÀ

UNIVERSITÉ DE MONTREAL FEBRER JUNY-JULIOL MARÇ SETEMBRE ABRIL SETEMBRE

UNIVERSITY OF OTTAWA FEBRER JUNY-JULIOL MARÇ SET-OCT ABRIL OCTUBRE

UNIVERSITY OF TORONTO FEBRER ABRIL JUNY

COLÒMBIA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA MARÇ SETEMBRE ABRIL OCTUBRE MAIG NOVEMBRE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA MARÇ MARÇ ABRIL MAIG

COSTA RICA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA FEBRER SETEMBRE MARÇ DESEMBRE ABRIL NOVEMBRE

COREA DEL SUD SOONGSIL UNIVERSITY ABRIL SETEMBRE MAIG NOVEMBRE JUNY DESEMBRE

EUA

NORTHEASTERN UNIVERSITY ABRIL SETEMBRE MAIG OCTUBRE MAIG OCTUBRE

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK, OSWEGO MARÇ SETEMBRE ABRIL OCTUBRE MAIG OCT-NOV

UNIVERSITY OF CALIFORNIA FEBRER ABRIL FEBRER-MARÇ JULIOL ABRIL-MAIG SET-OCT

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA FEBRER JUNY-JULIOL MARÇ SETEMBRE ABRIL SET-OCT

L’OMPI quan es posarà en contacte amb mi per enviar-me indicacions de com fer la sol·licitud a la universitat de destí? (1)
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QUAN CONTACTARAN AMB MI?
PERIODE DE SOL·LICITUD A LA 

UNIVERSITAT DE DESTÍ
CARTA ACCEPTACIÓ

(estimació aproximada)

PAÍS UNIVERSITAT

Mobilitat
1r semestre 

/Anual

Mobilitat
2n semestre

Mobilitat
1r semestre 

/Anual

Mobilitat
2n semestre

Mobilitat
1r semestre 

/Anual

Mobilitat
2n semestre

ÍNDIA INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS (IITM) MARÇ-ABRIL SETEMBRE MAIG NOVEMBRE MAIG-JUNY NOVEMBRE

JAPÓ

HOKKAIDO UNIVERSITY FEBRER JUNY FEBRER OCTUBRE ABRIL NOV-DES

KOBE UNIVERSITY MARÇ SETEMBRE ABRIL-MAIG OCT-NOV MAIG NOVEMBRE

SENSHU UNIVERSITY ABRIL JUNY JUNY

MÈXIC
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA ABRIL SETEMBRE MAIG NOVEMBRE MAIG DESEMBRE

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO MARÇ JUL-SET ABRIL OCTUBRE MAIG DESEMBRE

NOVA ZELANDA MASSEY UNIVERSITY MARÇ-ABRIL SETEMBRE MAIG NOVEMBRE MAIG SET-OCT

PERÚ PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ ABRIL JUNY-JULIOL MAIG SETEMBRE MAIG SET-OCT

RÚSSIA SAINT PETERSBURG STATE UNIVERSITY ABRIL SETEMBRE MAIG OCTUBRE JUNY NOVEMBRE

URUGUAY UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY MARÇ SETEMBRE ABRIL NOVEMBRE MAIG NOV-DES

XILE
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE FEBRER JUNY-JULIOL MARÇ SETEMBRE ABRIL OCTUBRE

UNIVERSIDAD DE CHILE MARÇ JUNY-JULIOL ABRIL SET-OCT MAIG NOVEMBRE

XINA CITY UNIVERSITY OF HONG KONG MARÇ JUL-SET MAIG OCTUBRE MAIG OCTUBRE

L’OMPI quan es posarà en contacte amb mi per enviar-me indicacions de com fer la sol·licitud a la universitat de destí? (1)
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AMPLIACIÓ

PUC MODIFICAR LA MEVA MOBILITAT?

1. Descarrega el document 
de canvi de semestre al 
Mobility-Online SOP.

2. Posa't en contacte amb 
l'ORI de la teva Facultat 
amb la proposta del nou 
DEA.

3. Els 2 documents han 
d'estar signats per l'ORI de 
la teva Facultat.

4. Enviar a: 
global.ub@ub.edu

CANVI DE SEMESTRE RENÚNCIA

1. Entra al Mobility-Online SOP.
2. Signa la teva renúncia
3. L'OMPI aprovarà la teva 

renúncia. 

PUC MODIFICAR LA 
MEVA MOBILITAT?
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Estic pendent de l’adjudicació de plaça d’un altre programa. Acceptar la plaça implica la renúncia automàtica de l’altre
programa?
No. Si et trobes en la situació que has demanat més d’un programa de mobilitat, ara la pots acceptar i si després te'n
concedeixen una altra d'un altre programa pels mateixos períodes, podràs decidir quina de les dues vols; o bé, acceptar les
dues, sempre i quan no coincideixin els períodes de mobilitat.

Si vull renunciar al programa Global UB Mobility per acceptació d’un altre programa de mobilitat, se’m considerarà
renúncia justificada?
Sí. Hauràs de presentar un document de renúncia que trobaràs en el teu espai personal del Mobility-Online SOP. En aquest
document, hauràs d’explicar els motius de la renúncia.
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Podré contactar amb els alumnes que aniran a la mateixa universitat que jo, el mateix curs acadèmic?
Sí, ens posarem en contacte amb vosaltres i, si doneu el vostre consentiment, us facilitarem les dades de contacte.

Podré contactar amb els exalumnes que han anat a la mateixa universitat on jo aniré?
Sí. Un cop la universitat de destí t’accepti, se’t facilitarà el contacte d’un exalumne, si n’hi ha.

De moment, pots consultar el document d’experiències dels estudiants aquí.
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Com sé quines són les dates reals per marxar a la universitat de destinació?
Has de consultar el calendari acadèmic de la universitat de destinació. Trobaràs els enllaços a l’annex de la convocatòria.

Què faig si se’m solapen els exàmens de la UB?
Es competència de l’estudiant parlar amb els professors UB i/o amb l’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) per tal
d’arribar a un acord, si fos necessari.

ATENCIÓ: No pots arribar tard a l’inici del curs de la universitat de destinació.
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ABANS DE LA 
MOBILITAT

Declaració
responsable

Conveni de Mobilitat

Assegurança mèdica i 
d’accidents i de 

repatriació

Learning Agreement 
(LA) for Studies

DURANT
LA MOBILITAT

DESPRÉS DE LA 
MOBILITAT

Certificat d’arribada

LA de canvis, si
s’escau

Certificat de notes 
(Transcript of 

Records)

Qüestionari de 
Mobilitat

DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR Global UB MobilityRecorda que t’has de matricular a la UB!

L’hauràs de signar i pujar al Mobility-Online SOP.

Es podrà signar electrònicament amb SignaSuite UB o amb certificat digital i 
enviar a global.ub@ub.edu

Hauràs de pujar una còpia al Mobility-Online SOP.

Document que recull el contingut acadèmic de la teva mobilitat i garanteix el 
reconeixement acadèmic de crèdits superats. Ha d’estar signat per la 
universitat de destí i per l’ORI de la teva Facultat. Un cop omplert, signat i 
segellat per ambdues parts, s’ha d’enviar a global.ub@ub.edu

Un cop omplert, signat i segellat per la universitat de destí s’ha d’enviar a 
global.ub@ub.edu

Les modificacions del contingut acadèmic de la teva estada (sigui per motiu
d’ampliació de la mateixa o per canvis en la universitat de destí) hauran de 
quedar reflectides en aquest document i a la matrícula. Un cop omplert, 
signat i segellat per ambdues parts, s’ha d’enviar a global.ub@ub.edu

L’hauràs de pujar al Mobility-Online SOP i enviar-ho a la Secretaria de la teva
Facultat per la seva incorporació a l’expedient acadèmic.

Hauràs de complimentar-lo al Mobility-Online SOP. És un últim pas 
imprescindible per marcar la finalització de la teva estada de mobilitat. 

LA UNIVERSITAT DE 
DESTÍ JA M’HA 

ACCEPTAT, QUIN ÉS 
EL SEGÜENT PAS?
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He de tramitar un visat?
És competència de l’estudiant tramitar el visat. Podràs començar a tramitar-ho quan t'enviïn la carta d’acceptació. Contacta
abans amb l’ambaixada o consolat per saber quins documents hauràs de preparar per tramitar el visat. Habitualment et
demanen la carta d’acceptació de la universitat de destinació.

Per destinacions a EUA i Canadà, s’ha de tramitar el visat a Madrid.

Llistat consolats:
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organigrama.jsp?codi=2000805&jq=200017

Has de tenir en compte:
• Hi ha ambaixades o consolats que sol·liciten una justificació econòmica per tramitar el visat (Corea del Sud, EUA,...) En tot

cas, la universitat de destí t’avisarà de qualsevol novetat i et facilitarà la informació.
• Hi ha ambaixades o consolats que si l’estada és menor de 180 dies no t'obliguen a tramitar el visat. Consulta-ho amb

l’ambaixada.
• De vegades, per tramitar el visat, t'obliguen a tenir una assegurança prèvia
• ATENCIÓ: és un tràmit que s’ha de fer amb temps. No es recomana deixar-ho per l’últim moment.
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És obligatori contractar una assegurança?
Sí, és imprescindible per garantir la seguretat de la mobilitat.

A on he de contractar-la?
És competència de l’estudiant tramitar l’assegurança:

1. Assistència mèdica
Hauràs de contractar una assegurança privada que cobreixi la teva estada a l’estranger. En aquest cas, pots contactar 
amb l’asseguradora amb la que col·labora la UB habitualment FERRER & OJEDA

2. Assegurança d’accidents i repatriació
És necessari, concertar una assegurança d'accidents i repatriació, per estar cobert davant de qualsevol 
eventualitat: Ferrer&Ojeda Asociados Correduría de Seguros, S.L.

Recorda: algunes universitats estrangeres podrien exigir el pagament de petites taxes obligatòries corresponents a 
assegurances obligatòries per a tots els seus estudiants que no venen cobertes a la UB.
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http://www.ferrerojeda.com/es-Es/UB2.aspx
http://www.ferrerojeda.com/ca-ES/movilidad.aspx


Com sé si tinc la pauta de vacunació completa?
Ves al centre del viatger internacional per saber si et cal posar alguna vacuna.
Consultar també recomanacions de viatge a cada país del Ministeri d'Afers Exteriors.

Com sé quines són les restriccions d’entrada contra la COVID-19 del país on realitzaré la mobilitat?
Sempre rebràs indicacions de la universitat de destí sobre les restriccions d’entrada del seu país. De totes maneres, sempre
recomanem estar atent/a a les indicacions i novetats més recents de cada país:

• ARGENTINA
• AUSTRÀLIA
• CANADÀ
• COLÒMBIA
• COSTA RICA
• COREA DEL SUD
• ESTATS UNITS
• ÍNDIA

• JAPÓ
• MÈXIC
• NOVA ZELANDA
• PERÚ
• RÚSSIA
• URUGUAY
• XILE
• XINA
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https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/lleure-seguretat/viatges/
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/inicio.aspx
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html
https://colombia.travel/es/informacion-covid-19
https://www.visitcostarica.com/es/costa-rica/planning-your-trip/entry-requirements
https://www.fkcci.com/actualites/n/news/update-covid-19-entry-in-south-korea.html
https://es.usembassy.gov/covid-19-information/
https://www.mohfw.gov.in/
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
https://embamex.sre.gob.mx/espana/index.php/avisos/811-covid19
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions/entry-to-new-zealand/border-entry-requirements
http://www.consulado.pe/es/Ginebra/Paginas/Coronavirus-Informacion-Importante.aspx
https://barcelona.mid.ru/es_ES/web/barcelona_esp
https://www.gub.uy/ingreso-uruguay
https://chile.gob.cl/chile/ingreso-a-chile-desde-el-exterior
http://barcelona.china-consulate.org/esp/
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TENS MÉS DUBTES?
global.ub@ub.edu
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C/Adolf Florensa, 8 Pl.1a
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