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FAQ’s per als Estudiants d’Estada Temporal (Incoming) a la UB (2021-
2022) en relació a la Covid-19 
 
INFORMACIÓ GENERAL: 
 

Sobre la situació a Catalunya i Espanya i recomanacions de les autoritats sanitàries: 
https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coronavirus/documentacio/index.html 

- Unió Europea:   https://reopen.europa.eu/en/map/ESP 
- Govern d’Espanya:   

https://www.spain.info/es/descubrir-espana/informacion-practica-turistas-covid-19-viajar-espana/#  

- Generalitat de Catalunya : https://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/  
- Ajuntament de Barcelona: https://www.barcelona.cat/covid19/ca  

 
Sobre les mesures preses per la Universitat de Barcelona: 
https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coronavirus/documentacio/index.html 
 
Sobre l’admissió regular als ensenyaments ofertats per la UB: 
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions.html 
https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coronavirus/documentacio/index.html 
 

 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA PEL CURS 2021-2022: 
 

- Sobre la presentació de candidatures i acceptació d’estudiants en 
estada temporal a la UB 

- I la preparació per l’estada a la UB en el primer semestre. 

 

Acceptarà la UB estudiants d’estada temporal (estudiants d’intercanvi 
entrants) pel curs 2021-2022? 

El procés de recepció i acceptació de candidatures no ha canviat. Els terminis per a la 
presentació de la documentació continuen sent els mateixos. En cas que la situació 
canviï us ho farem saber el més aviat possible. 

Podeu trobar tota la informació rellevant a:  
http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/intercanvis/welcome.htm 

 

Si degut a la situació actual de la pandèmia, pels riscos que suposa i les 
restriccions imposades, no tinc clar encara si puc venir a Barcelona i necessito 
més temps, puc decidir-ho més tard?  

http://www.ub.edu/web/ub/ca/index.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coronavirus/documentacio/index.html
https://reopen.europa.eu/en/map/ESP
https://www.spain.info/es/descubrir-espana/informacion-practica-turistas-covid-19-viajar-espana/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/inici/
https://www.barcelona.cat/covid19/ca
https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coronavirus/documentacio/index.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/admissions/admissions.html
https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coronavirus/documentacio/index.html
https://utbildning.gu.se/education/incoming-student/covid19/?selectedSegment=about-admission-incoming-exchange-students
http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/intercanvis/welcome.htm
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Recomanem encaridament presentar la sol·licitud i els documents associats dins el 
termini establerts. D’aquesta manera estareu a temps de fer tots els tràmits necessaris 
per a la vostra estada a Barcelona i a la UB. Recordeu que en alguns casos (com la 
tramitació del visat) necessiteu obtenir amb anterioritat la carta d’acceptació de la 
nostra universitat per a poder iniciar el tràmit i complir-lo amb temps suficient. 

Si posteriorment heu de cancel·lar o voleu posposar la vostra mobilitat, assegureu-vos 
d’informar als responsables de l’Oficina de Relacions Internacionals del centre on fareu 
l’estada a la UB, així com a la vostra universitat d’origen.  

Adjunt trobareu el link amb el llistat de centres i els seus correus de contacte: 
http://www.ub.edu/uri/comu/professo.htm  

 

Puc ajornar o posposar la meva estada pel segon semestre del curs 2021-
2022 (semestre de primavera) si està prevista pel primer? 

Caldrà que demaneu en primer lloc a la vostra Universitat d’origen si és possible canviar 
la vostra estada pel segon semestre. Si ho accepten hauran d’enviar la vostra nominació 
(amb la proposta de canvi) als responsables de l’Oficina de Relacions Internacionals del 
centre on fareu l’estada a la UB per a la nostra acceptació. 

Adjunt trobareu el link amb el llistat de centres i els seus correus de contacte: 
http://www.ub.edu/uri/comu/professo.htm  

 

Afectarà la crisi de la Covid-19 la meva sol·licitud per la visa i el permís de 
residència per estudis? 

El Ministeri de Assumptes Exteriors, de la UE i Cooperació (pel visat) i el Ministeri 
d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions (pel permís de residència) són els responsables 
d’aquesta qüestió.  

Les instruccions específiques per a cadascun es poden trobar a les següents webs: 

Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació: Serveis al Ciutadà: informació per a 
estrangers: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranj
eros/Paginas/Inicio.aspx 

Ministeri d’Inclusió i Migracions: Portal d’Immigració: 
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ 

 

Quan hauria de comprar els bitllets per a viatjar cap a Barcelona? 

La recomanació és esperar el màxim de temps possible i si cal fer la despesa, comprar 
els bitllets amb possibilitat de canvi de data o reemborsament en cas d’anul·lació. 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/index.html
http://www.ub.edu/uri/comu/professo.htm
http://www.ub.edu/uri/comu/professo.htm
http://www.ub.edu/uri/comu/professo.htm
http://www.ub.edu/uri/comu/professo.htm
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/Inicio.aspx
http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/
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De la mateixa manera intenteu retardar els pagaments relacionats amb la reserva 
d’allotjament a Barcelona el màxim possible. Recomanem fer servir els serveis que 
col·laboren amb la universitat (https://bcu.cat/ca/allotjar-se-a-barcelona/) i aquells que 
u donin garanties de reemborsament en cas d’anul·lació. 

 

Haig de fer algun tràmit obligatori en relació a la Covid-19 abans de viatjar o 
presentar alguna documentació a les autoritats en arribar a Espanya?  

Trobareu els requisits d’entrada que les autoritats espanyoles han establert a: 
https://www.spth.gob.es/ 

 

Les classes seran presencials o a distancia durant el curs 2021-2022? 

Cada centre ha establert un Pla de Contingència propi per adaptar-se al model de 
docència mixta aprovat per la universitat. Tota la informació es pot consultar a:  
https://www.ub.edu/web/portal/ca/inici-curs 

Des de l’Oficina de Relacions Internacionals del teu centre a la UB us podran facilitar 
informació més específica. Adjunt trobareu el link amb els seus correus de contacte: 
http://www.ub.edu/uri/comu/professo.htm  

 

Què passa si no arribo a temps per l’inici del semestre a la UB perquè estic 
en confinament al meu país d’origen? 

Qualsevol retard en la vostra arribada a Barcelona i la impossibilitat de començar a 
temps les activitats acadèmiques previstes ha de ser comunicada el més aviat possible 
tant a la vostra universitat d’origen com als responsables de l’Oficina de Relacions 
Internacionals del centre on fareu l’estada. Aquests us podran aconsellar sobre què fer 
en cada cas.  

Adjunt trobareu el link amb el llistat de centres i els seus correus de contacte: 
http://www.ub.edu/uri/comu/professo.htm  

 

La data prevista d’arribada, les activitats d’acollida i l’inici de curs tindran lloc 
en les mateixes que els darrers anys? 

Cada centre ha establert un calendari específic per adaptar-se a la situació actual. Des 
de l’Oficina de Relacions Internacionals del teu centre a la UB us podran facilitar 
informació més específica. Adjunt trobareu el link amb els seus correus de contacte: 
http://www.ub.edu/uri/comu/professo.htm  
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