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 1. Beques Erasmus KA107
 2. Solꞏlicitud
 3. Avaluació
 4. Universitats sòcies
 5. Ambaixadors de les seves universitats

Programa de la Unió Europea per a l’intercanvi d’estudiants entre
universitats del països del programa i països associats amb beca. Les
places que s’ofereixen depenen dels projectes finançats i cada curs
acadèmic pot canviar l’oferta. La mobilitat implica la incorporació dels
crèdits superats a l'expedient acadèmic.



Universitat places Área Beca 
mensual

Ajut al 
viatge

Durada

Jordan University 1 Totes 700€ 530€ 5 mesos

Yarmouk University 1 Totes 700€ 530€ 5 mesos
Princess Sumaya University for 
Technology

1 Totes 700€ 530€ 5 mesos

University of Sarajevo 4 Totes 700€ 275€ 5 mesos

Saint Petersburg State
University

3 Totes/Filologia 700€ 360€ 5 mesos

Lomonosov Moscow State
University

2 Totes/Filologia 700€ 530€ 5 mesos

Moscow State Linguistic
University

2 Filologia 700€ 530€ 5 mesos

Nizhnevartovsk State University 1 Biologia 700€ 820€ 5 mesos

University of Nairobi 1(m/Phd) Biologia 700€ 820€

University of Cabo Verde 3 PhD Biologia 700€ 530€ 3 mesos



1. Llegir: convocatòria i Annexos
Mirar: guia de solꞏlicitud

2.Llegir: convocatòria i Annexos
Mirar: guia de solꞏlicitud

3.Llegir: convocatòria i Annexos
Mirar: guia de solꞏlicitud

IMPORTANT!

https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=BARCELO01&kz_bew_pers=
S&kz_bew_art=OUT&sprache=ca&aust_prog=SMSKA107&kz_search=A



-vostre programa (obligatori)
-curs acadèmic 2021/2022 (obligatori)
-institució destí (opcional)

Clicar a l’opció que es vol accedir

IMPORTANT! Tancar totes les pestanyes i 
accessos a altres pàgines incloses UB, 

esborrar cookies



-vostre programa (obligatori)
-curs acadèmic 2021/2022 (obligatori)
-institució destí (opcional)

Clicar a l’opció que es vol accedir



usuari i la contrasenya del món UB o Campus Virtual

Cal clicar “Tanca” i ara ja estàs autenticat a 
l’aplicació, com pots comprovar se t’ha obert 
directament el ‘Formulari de solꞏlicitud en línia amb la 
teva primera opció.



Indicar:
-les opcions per ordre(màxim 3)
-Motius per fer mobilitat
-Nivell d’idiomes que acreditareu
-Resta informació

Quan acabis:
- rebràs un mail de confirmació amb un enllaç que 

sortirà a baix de tot del mail. 
- Has de fer servir aquest enllaç per accedir a la 

plataforma SOP i hauràs de posar el teu usuari 
UB i una contrasenya per validar-te



Pujar la documentació que 
s’indica a la convocatòria (depèn 
del perfil de l’estudiant): foto, CV, 
DEA, certificats idiomes,...

Completar dades personals



Imprimir solꞏlicitud

Registrar la 
solꞏlicitud signada 
amb els 
documents 
adjunts

FET

FET?



Els estudiants amb una situació de desavantatge: 
➢ estudiants que acreditin un nivell de discapacitat igual o superior al 33% (10% de la màxima puntuació
total a obtenir) 
➢ estudiants que tinguin concedida el curs anterior (2020-2021) la Beca de Carácter general del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (10% de la màxima puntuació total a obtenir) 

Estudiants de grau o màster Estudiants de doctorat
-Expedient acadèmic

-Nivell de coneixement d’idiomes acreditat
superior al que estigui establert en l’acord
Erasmus+ per a cada mobilitat

-Expedient acadèmic (grau/llicenciatura i màster) 

-Adequació del pla formatiu

-Nivell de coneixement d’idiomes acreditat
superior al que estigui establert en l’acord
Erasmus+ per a cada mobilitat

Es prioritzaran aquells estudiants que no hagin gaudit abans d’una mobilitat dins d’aquest programa
En cas d’empat, es tindrà en compte el nivell de coneixement d’un segon idioma (del país de destí), 
el currículum vitae i l’exposició de motius



University of Jordan 

Yarmouk University

Princess Sumaya University



Localitat: Jordània

Pàgina web: 
http://ju.edu.jo/home.aspx

Programes: 
http://www.ju.edu.jo/Lists/Informatio
nLinks/ForStudents.aspx

@ujnews

@uj_news

@university.of.jordan.ju



University of Jordan 

La meva experiència a 
Jordània la puc definir amb 
moltes paraules i totes són 
bones. Ha estat increïble. 
Si t'agrada conèixer a gent 
nova, noves cultures, si 
estàs interessat amb 
aprendre una llengua 
totalment diferent a la teva i 
enfonsar-te en un mon 
diferent al teu, et recomano 
viure l'experiència a 
Jordània 100%.

Com valores la teva 
experiència?

“És maravellòs i enganxa”



Localitat: Jordània

Pàgina web: 
https://www.yu.edu.jo/index.php/en/

Programes: 
http://admreg.yu.edu.jo/en/

@university.yarmouk

@yarmoukuni

@yu.edu.jo



Com valores la teva experiència?

Mí experiencia en Jordania fue 
única.

Tuve la gran oportunidad de 
hacer amigos de los diferentes 
países de Oriente Medio 
(Jordania, Irak, Syria, Yemen, 
Arabia Saudí), gracias a ello 
pude conocer de primera mano 
lo que estaba ocurriendo en 
ese momento.

Nunca había conocido la 
cultura árabe y gracias a estar 
en una ciudad pequeña donde 
había muy pocos estudiantes 
europeos, todas mis amistades 
eran gente local que día a día 
me enseñaban su cultura y 
costumbres. Fue una 
inmersión total en la cultura y 
que gracias a ello me permitió 
aprender árabe

Yarmouk University

“Me ha cambiado la vida”



Localitat: Jordània

Pàgina web:  
https://www.psut.edu.jo/

Programes: 
https://www.psut.edu.jo/content/inte
rnational-relations-office

@psutoofficial

@psutoofficial



University of Sarajevo



Localitat: Bòsnia i Hercegovina
(península dels Balcans) 

Pàgina web: http://www.unsa.ba/en

Programes: 
http://www.unsa.ba/index.php/en/org-
jedinica

@univerzitet.unsa

@univerzitet_u_sarajevu

@iussarajevo



University of Sarajevo

Com valores la teva experiència?

He aprendido mucho durante 
esta experiencia, no solo porque 
fue mi primer Erasmus sino 
también por el contexto concreto 
del país.

La ciudad de Sarajevo es 
preciosa y tiene un encanto que 
solo puedes percibir cuando 
después de un tiempo viviendo 
allí marchas unos días fuera y 
te das cuenta de que al Volver 
la sientes como "casa".

“La recomiendo a todas las personas”



Lomonosov Moscow State
University

Saint Petersburg State
University

Universidad Estatal Lingüística 
de Moscú 

Universidad Estatal de 
Nizhnevartovsk



Localitat: Moscú, Rússia

Pàgina web: https://www.msu.ru/en/

Programes: 
https://www.msu.ru/en/admissions/

@MoscowStateUniversity

@MSU_1755



Localitat: Rússia

Pàgina web: http://english.spbu.ru/

Programes: 
http://english.spbu.ru/education/underg
raduate

@spb_university



Localitat: Rússia

Pàgina web: https://linguanet.ru/en/

Programes: 
https://linguanet.ru/en/studies/program
mes-courses/

@МГЛУ



Localitat: Rússia

Pàgina web: http://en.nvsu.ru/

Programes: http://en.nvsu.ru/en/programs/

@NVSU_Nv



Nizhnevartovsk State
University

“Nizhnevartovsk és una experiència de 
vida única!”

La meva experiència a 
Nizhnevartvosk em va canviar la 
vida.

Van ser quatre mesos i mig 
totalment positius tant en 
aspecte personal com acadèmic.

El fet de ser l'única estudiant 
internacional a tota la 
universitat va fer que pugués
viure una immersió total en la 
cultura del país fent amics 
d'allà i millorant el idioma molt 
ràpid. Sí que hi ha moments 
durs i complicats, però tot 
forma part de l'experiència i no 
hi ha res que no sumi.

Com valores la teva experiència?



Localitat: Kenya
Pàgina web:https://www.uonbi.ac.ke/

Cursant el doctorat en Ecologia, Ciències
Ambientals i Fisiologia Vegetal



Localitat: Cabo Verde
Pàgina web: https://www.unicv.edu.cv/

Cursant el doctorat en Biodiversitat



http://www.ub.edu/uri/ka107/testimonials.html



Gràcies!

Data límit solꞏlicitud:
30/04/2021 
Resolució: 
28/05/2021

Consultes: 
erasmus.ka107@ub.edu


