
PROGRAMES DE MOBILITAT

INTERNACIONAL- NACIONAL

Data: Dijous 3 de Novembre
Hora: 13:30 h

Lloc: Aula Magna (Edifici del Teatre)

SESSIÓ INFORMATIVA



Facultat de Psicologia

Formar-se fora de la UB: programes 
de mobilitat nacional-internacional

• Dra. Mercè Martínez, vicedegana de la Facultat de Psicologia, responsable de 
Relacions Internacionals
• Sra. Esther Trench, Oficina Relacions Internacionals (ORI) Psicologia
• Sra. Montse Llopis, Secretaria d’Estudiants i Docència Psicologia

• Dra. Maria Jayme, cap d’estudis de la Facultat de Psicologia, responsable de la 
mobilitat SICUE
• Sra. Marina Romay, secretaria del Consell d’Estudis



La Universitat de Barcelona
ofereix al seu alumnat la
possibilitat de realitzar una estada
temporal, d’estudis o pràctiques,
durant un semestre o dos dins el
mateix curs acadèmic, en una
universitat estrangera.

http://www.ub.edu/mobilitatinternacional/

O bé de mobilitat dins el territori espanyol



Facultat de Psicologia

Dins de la UE: 
Programa Erasmus+

Fora de la UE: Global 
Faculty UB (Psicologia), 

Global UB Mobility (UB) o 
per sol·licitud individual

Dins de l’estat 
espanyol:

Programa SICUE

PROGRAMES DE MOBILITAT



Art. 12 de la normativa de mobilitat 

internacional:

✓ Estar matriculat/ada al grau en el 

moment de fer la sol·licitud

✓ Acreditar el nivell de capacitació 

lingüística requerida per la 

universitat de destí (comproveu si 

és REQUISIT o RECOMANACIÓ)

✓ Tenir un mínim de 60 crèdits 

superats en el moment de fer la 

sol·licitud (primer curs complet)

Art. 24 de la normativa de mobilitat + 

✓ Crèdits a matricular:

❖ Estada d’un semestre – 23/30 

crèdits ECTS

❖ Estada del curs sencer– 46/60 

crèdits ECTS (Erasmus+, beca 

només per 7 mesos)

❖ Si resten menys de 60 crèdits 

per finalitzar el grau – 15 crèdits 

ECTS

Tots els intercanvis garanteixen el reconeixement acadèmic de la UB dels estudis 
realitzats a la universitat de destí (assignatures aprovades)

http://www.ub.edu/uri/Documents/normativa.pdf
http://www.ub.edu/uri/Documents/normativa.pdf


DOCUMENT D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA 

(DEA provisional/definitiu)

L’estudiant ha de signar un acord acadèmic amb la Cap 

d’Estudis, abans de marxar, on constin totes les 

assignatures que vol fer durant l’intercanvi, per tal que 

se li reconeguin els crèdits en tornar a la UB.

LEARNING AGREEMENT (LA before /during

mobility)

És l’acord acadèmic o contracte d’estudis entre els 

centres (consta què farà l’estudiant i que prèviament 

s’ha aprovat al DEA). 

Ha d’estar validat per la Vicedegana d’Organització i 

Relacions Internacionals de la Facultat

LES ASSIGNATURES A CURSAR HAN D’ACORDAR-SE I APROVAR-SE 

ABANS DE L’ESTADA MITJANÇANT DOS DOCUMENTS:



✓ Per reconèixer assignatures 

obligatòries cal que el pla docent o 

programa de l’assignatura a la 

universitat de destí s’ajusti al de 

l’assignatura a la nostra Facultat (no 

només 80% de coincidència en el 

temari sinó també mateix 

enfocament) 

❖ L’assignatura obligatòria 

reconeguda es matricularà amb 

el nom i el nombre de crèdits 

que tingui l'assignatura a la UB 

(6 crèdits ECTS amb  

independència dels que tingui a 

la universitat de destí)

✓ IMPORTANT – tingueu presenten que 

si marxeu a 3r curs, les obligatòries que 

no feu en el semestre Erasmus les 

haureu de fer a la UB al curs següent: 

això pot significar allargar el grau.

✓ Tingueu en compte el següent, per 

quan torneu de la mobilitat:

❖ Per fer pràctiques curriculars 

necessiteu 162 crèdits obligatoris

❖ Per fer el TFG, 180 crèdits 

obligatoris i matricular la resta de 

crèdits per finalitzar el grau

Facultat de Psicologia

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES



✓ Es matricularan amb el nom de:

• Optatives Erasmus

• Erasmus 1, 2...

• Optatives SICUE...

✓ No calen ser equivalents a les 

optatives que oferim a la UB, 

reconeixerem el nombre de 

crèdits d’optativitat cursats.

ASSIGNATURES  OPTATIVES

✓ A Psicologia no acceptem els 

cursos d’idiomes com a 

assignatures optatives, aneu a 

formar-vos en el grau i la 

mobilitat us dona l’oportunitat 

d’aprendre amb enfocaments i 

temes potser diferents als de la 

facultat.



Programes Internacionals

http://www.ub.edu/mobilitatinternacional/

http://www.ub.edu/mobilitatinternacional/


 Programa de la Unió Europea

 Pel curs 2023-24 disposeu, en aquests moments, de 61 possibilitats 

d’intercanvi a 17 països (61 universitats d’acollida)



Ajut econòmic per despeses addicionals en funció del país 

de destí (s’han classificat segons el nivell de vida en tres 

grups; l’ajust varia de 310, 260 a 210 euros).

 http://www.ub.edu/uri/Documents/finan_Erasmus_22_23.pdf



El suport lingüístic en línia (OLS per les seves sigles en anglès)

permet als participants en Erasmus + millorar els seus

coneixements de l'idioma en el qual vagin a treballar, estudiar o

fer voluntariat a l'estranger per així aprofitar al màxim aquesta

experiència.

"Online Linguistic Support-OLS”
Programa ERASMUS+ Comissió Europea



És un test de coneixement de l’idioma de docència de la universitat 
on es realitzarà la mobilitat.

Alemany, anglès, búlgar, croat, danès, eslovac, eslovè, estonià, 
finès, francès, grec, hongarès, irlandès, italià, letó, lituà, maltès, 
neerlandès, polonès, portuguès, romanès, suec i txec.

El test s’ha de fer a través d’una aplicació de la Comissió Europea 
abans de marxar. Es rebrà un correu electrònic informant sobre el 
que s’ha de fer i facilitant les credencials d’accés.

És obligatori? És imprescindible fer-ho abans d’iniciar la mobilitat. 
És un tràmit indispensable  per poder fer el primer pagament de la 
beca. No fer el test abans de l’inici de la  mobilitat i en els terminis 
establerts, implica la pèrdua de la condició d’estudiant Erasmus+: no 
es podrà fer la mobilitat ni tenir reconeixement acadèmic.

"Online Linguistic Support-OLS”
Programa ERASMUS+ Comissió Europea



Facultat de Psicologia

OMPI, Oficina de 

Mobilitat i Programes 

Internacionals

https://www.eim.ub.edu/es/examenes-certificados/



Facultat de Psicologia



▪ Són convenis signats per la Facultat de Psicologia amb universitats 
estrangeres de:

• Xile

• Brasil

• Mèxic

• Suïssa

• Colòmbia

• Argentina

▪ Tenen el mateix reconeixement acadèmic que els Erasmus, però sense
beca econòmica (es pot optar a un conjunt d’ajuts econòmics).

Més informació: 

• http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/dossier2-22_23.html
• FAQS_places_adjudicades_Global_Faculty_22_23.pdf (ub.edu)

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/dossier2-22_23.html
http://www.ub.edu/uri/Documents/FAQS_places_adjudicades_Global_Faculty_22_23.pdf


La Universitat de Barcelona té convenis 
generals signats amb universitats de 

diversos països.
(la convocatòria serà publicada a la pàgina web de l’OMPI-

UB).

Mínim un semestre, màxim dos semestres al mateix curs acadèmic 
UB, amb incorporació de crèdits a l’expedient acadèmic i el Suplement 
Europeu del Títol

La selecció és competència de Relacions Internacionals de la UB. 



http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/dossier2-22_23.html

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/dossier2-22_23.html


 Enviar la documentació dins del període previst en la convocatòria 23-
24. COM A MÀXIM EL DARRER DIA QUE LA CONVOCATÒRIA 
ESTIGUI OBERTA:

 Inici 7 novembre.

 REQUISITS 

 Tenir un mínim de 60 crèdits superats en el moment de fer la 
sol·licitud

 Acreditar el nivell de capacitació lingüística requerida per la 
universitat de destí 

 CRITERIS DE SELECCIÓ

 Expedient acadèmic: nota mitjana i crèdits superats

 En cas d’empat, es valorarà l’exposició de motius de la sol·licitud.

Facultat de Psicologia



Programa SICUE

(Mobilitat Nacional)



SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros 

Universitarios Españoles) és un programa de mobilitat 

acadèmica establert per la Conferència de Rectors de les 

Universitats Espanyoles (CRUE).



Universitats participants SICUE

Curs 2023-2024 

Facultat de Psicologia

▪ Almería

▪ Autónoma de Madrid

▪ Católica de Murcia

▪ Complutense de Madrid

▪ Córdoba

▪ CU Cardenal Cisneros

▪ Deusto

▪ Girona

▪ Granada

▪ Huelva

▪ Illes Balears

▪ Jaén

▪ Jaume I

▪ La Laguna

▪ Málaga

▪ Miguel Hernández

▪ Murcia

▪ País Vasco (UPV/EHU)

▪ Pontificia de Salamanca

▪ Pública de Navarra

▪ Rovira i Virgili

▪ Salamanca

▪ Santiago de Compostela

▪ Sevilla

▪ València



Facultat de Psicologia

✓ Estar matriculat/da al Grau de Psicologia

✓ Mínim 45 crèdits superats al curs anterior

✓ Mínim 30 crèdits matriculats al grau de 

Psicologia (curs anterior)

✓ Els mateixos beneficiaris no podran obtenir més 

d’un intercanvi SICUE en la mateixa universitat, ni 

més d’un a cada curs acadèmic

✓ No s’admetran sol·licituds d’estudiants que van 

obtenir plaça a la convocatòria anterior i no es 

van incorporar sense presentar renúncia.

REQUISITS PER SOL·LICITAR PLAÇA... SICUE



Selecció de candidats/es:

Es fa valorant la nota mitjana de qualificació 

de l’expedient acadèmic obtinguda el curs 

anterior

Poden matricular-se assignatures obligatòries que 

tinguin continguts similars als nostres en la Universitat 

de destí, excepte les Pràctiques en centres i el 

Treball de fi de grau ), i qualsevol assignatura 

optativa que ofereixi la Universitat de destí.

Es pot incloure com a màxim una assignatura

suspesa anteriorment.

• No es poden incloure assignatures sense 

docència.

S'hauran de cursar al centre de destí un nombre 

mínim de crèdits segons els mesos d'estada:

• 5 mesos: 24 crèdits ECTS

• 9 mesos: 45 crèdits ECTS

SICUE



Acord Acadèmic SICUE 

L'alumnat seleccionat (cap a finals d’abril-principis de maig) 
haurà de complimentar l'acord acadèmic amb les 
assignatures que vulgui cursar a la universitat de destí, 
tenint en compte que:

✓ Es pot cursar més d’una assignatura suspesa anteriorment. 

✓ No es poden incloure assignatures sense docència.

✓ S'hauran de cursar en el centre de destí un nombre de crèdits

segons els mesos d'estada:

✓ 5 mesos: entre 24  i 30 crèdits ECTS

✓ 9 mesos: entre 45 i 60 crèdits ECTS 

✓ El temps d'estada en la universitat de destí haurà de ser el que 

consti en l'acord bilateral signat entre la UB i l'altra universitat. 



MÉS INFORMACIÓ

Web informativa sobre mobilitat internacional:

http://www.ub.edu/mobilitatinternacional/

Facultat de Psicologia, Universitat de Barcelona

https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/estudiants-de-la-facultat

erasmus-psicologia@ub.edu

Acreditació del nivel d’idioma:

http://www.ub.edu/uri/Documents/cal_pnivell_22_23.pdf

EIM:

https://www.eim.ub.edu/es/examenes-certificados/

SICUE:

www.ub.edu/acad/intercanvis/nacional

http://www.ub.edu/mobilitatinternacional/
https://www.ub.edu/portal/web/psicologia/estudiants-de-la-facultat
mailto:Erasmus-psicologia@ub.edu
http://www.ub.edu/uri/Documents/cal_pnivell_22_23.pdf
https://www.eim.ub.edu/es/examenes-certificados/
http://www.ub.edu/acad/intercanvis/nacional


MOLTES GRÀCIES PER LA 
VOSTRA ATENCIÓ!

Formar-se fora de la UB: 
programes de mobilitat


