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BUSCAR UNIVERSITATS

https://www.ub.edu/mobilitatinternacional/?utm_source=monub&mediu
m=baner&utm_campaign=mobilitatUB2022

Totes les Universitats que amb les quals 
hem signat conveni tenen programa/es de 
Psicologia.
No són exactament com el nostre i podeu 
trobar també diferents maneres d’enfocar 
la docència i l’avaluació. 
Però aquí està l’avantatge de fer un
intercanvi d’aquest tipus, contrastar
diferents formes de fer i enfrontar-vos a
una cultura diferent.

Heu de  fer una tasca de “detectiu” 
investigant el les seves pàgines web per 

trobar aquelles Universitats que més 
s’ajustin als vostres objectius.



Un cop triades fes clic en: 
Mostra els detalls de 

l’intercanvi

Tria les opcions assenyalades 
en groc

ERASMUS ESTUDIS
Quines Universitats?



Podeu aconseguir més 
informació fent clic a 

qualsevol de les dues  i  que 
apareixen al costat de cada 

Universitat

En la primera podem 
visualitzar el conveni en 

conjunt, mentre que en la 
segona visualitzem un resum 

dels requeriments de la 
universitat d’acollida.

Important en la pàgina no apareixen 
totes les Universitats possibles, si a 
mostra les entrades demaneu “all” les 
podeu veure totes. 



Una de les coses que podeu 
veure a l’Acord bilateral és el 
nombre de places 

Important: surten els mesos de 
l’acord en comptes del nombre 
de places, heu de calcular que 
cada 6 mesos és una plaça.

En aquest cas 12 mesos: 2 places



Si mireu la informació d’Institució trobareu 
molts enllaços a diferents informacions a la seva 
pàgina web, com ara: allotjament, assegurances 
o requisits lingüístics.

Us recomano que mireu en les pàgines webs les 
assignatures que fan, com es el Campus, i tota 
la informació que ofereix per als estudiants que 
realitzen una estada.
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IDIOMES
Amb l’inici del nou programa ERASMUS 2022-27, l’acreditació
lingüística és obligatòria en tots els casos.
Si quan tinguis filtrada la universitat que t’interessa, cliques a la
primera icona (i) i no hi consten els requeriments lingüístics es tracta
d’una incidència. En aquest cas, t’aconsellem que vagis a la pàgina
web de la universitat en qüestió i esbrinis quines llengües fan servir i
quins són els nivells que requereixen als estudiants d’estada temporal.

Si encara no tens l’acreditació és important 
que t’inscriguis a les proves que convoca EIM, 
per fer la sol·licitud de mobilitat hauràs 
d’indicar que t’has inscrit per fer la prova de 
nivell o aportar el certificat que tinguis. 
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AJUTS ECONÒMICS

Si fas una mobilitat dins algun d'aquests programes d'intercanvi (vegeu pàgina següent):

No has de pagar la matrícula a la universitat de destí. Pots optar a diversos ajuts econòmics (en funció de les 
disponibilitats pressupostàries de cada programa).

AVÍS:

S’ha publicat a la seu electrònica i a la web de l'OMPI la Convocatòria de beques "Santander Erasmus" per 
al curs 2023-2024.
• Els estudiants us heu de registrar a l'aplicació del Banco de Santander fins el 14 de març de 2023.
• Encara que no hàgim publicat la resolució definitiva, la indicació és que tot estudiant que demani la 

beca de la convocatòria Erasmus estudis (2023-2024) o Erasmus pràctiques (primer termini 2023-2024) 
es registri a l'aplicació del Santander abans del 14 de març de 2023.
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TERMINIS I CONTACTE

Consulteu els terminis per cada tipus de beca però en la majoria, la presentació de 
sol·licituds acaba el 11 de gener del 2023  

No espereu fins el darrer dia i penseu que nosaltres també fem vacances de nadal, per 
tant, no podreu fer consultes o tardarem uns dies en contestar. 

CONSULTES FACULTAT PSICOLOGIA: Dimarts al mati l’oficina està al deganat (Esther Trench), dimarts i dijous al matí 
també podeu trobar-me a mi (Mercè Martínez) 
E-mail: erasmus-psicologia@ub.edu Telèfon: +34 93 312 50 19 
També podeu contactar amb nosaltres a través de Teams.

mailto:erasmus-psicologia@ub.edu
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