
Presentació de sol·licituds: 

Del 2 al 24 de novembre de 2021

Resolució: 19 de gener de 2022 

Acceptació: del 20 al 27 de gener de 2022

Adjudicació de places vacants: 28 de gener

Resolució definitiva: 31 de gener de 2022

Acceptació de les places vacants: de l’1 al 8 

de febrer de 2022

Calendari

✓ Formulari de sol·licitud degudament omplert i 

signat per l’estudiant. 

✓ Document d’Equivalència Acadèmica (DEA) per a 

cada destinació sol·licitada, signat pel Responsable 

de l’ORI de la Facultat i pel propi estudiant. 

✓ Currículum vitae.

✓ En cas que sigui necessari, certificat d’idioma 

d’acord amb el que especifica l’Annex I de la 

convocatòria (pots consultar també el quadre 

resum requisits lingüístics). En cas de presentar dos 

certificats del mateix tipus, només serà vàlid el 

certificat més recent. 

✓ Acreditació de discapacitat reconeguda i 

qualificada legalment d'un grau igual o superior al 

33%, si s’escau. 

Documentació

Document informatiu de la convocatòria 
Oficina de Relacions Internacionals, Facultat d’Economia i Empresa

Programes de Mobilitat Internacional 2022-23

Global UB: Convocatòria OBERTA

http://www.ub.edu/uri/Documents/DEA_22_23.doc
http://www.ub.edu/uri/Documents/Annex_Global_Mobility_22_23.pdf
http://www.ub.edu/uri/Documents/Requisits_ling_Global_Mobility_22_23.pdf


• Estar en possessió de NIE o DNI.

• Estar matriculat a la Universitat de Barcelona en qualsevol dels ensenyaments homologats

de grau o màster universitari de 90 ECTS o 120 ECTS durant el curs acadèmic 2021-2022.

• Els estudiants de grau hauran de tenir superats, com a mínim 60 crèdits ECTS (o el

primer curs complet) de la titulació relacionada amb l’intercanvi en el moment de

fer la sol·licitud. Els estudiants de màster universitari de 90 ECTS o 120 ECTS hauran de

tenir matriculats, com a mínim 30 crèdits ECTS (o el primer curs complet) de la titulació

relacionada amb l’intercanvi en el moment de fer la sol·licitud i hauran d’acreditar la seva

superació a l’inici de l’estada.

• En el cas d’estudiants matriculats en un itinerari doble, els programes de mobilitat

internacional només es poden sol·licitar per un dels ensenyaments que en formen part,

encara que es consideren com a crèdits matriculats i/o superats, la suma dels crèdits

matriculats i /o superats en l’itinerari doble.

• No es podrà sol·licitar una plaça de mobilitat en el programa Global UB Mobility, en

aquelles universitats amb les quals la Facultat en la què està matriculat l’estudiant i

sol·licita la plaça tingui signat un conveni d’intercanvi d’estudiants pel mateix ensenyament

en el marc del programa Global Faculty UB.

• En cas que sigui necessari, acreditar un nivell de capacitació lingüística suficient per al

seguiment de les activitats que es duran a terme a la universitat de destinació, en

funció del que estigui establert a l’Annex I de la convocatòria.

• Els estudiants seleccionats hauran de formalitzar la matricula a la UB del curs 2022-2023.

• L’estudiant de mobilitat és un estudiant a temps complert, per tant, el nombre de crèdits

que ha de cursar a la universitat d’acollida és, amb caràcter general, el que la normativa de

permanència de la UB considera. En el cas dels estudiants de grau entre 23 i 30 ECTS per

estades semestrals o entre 46 i 60 ECTS per estades anuals i per als estudiants de màster,

entre 24 i 30 per estades semestrals i entre 49 i 60 per estades anuals.

• En el cas dels alumnes amb grau de discapacitat igual o superior al 65%,

s’estableix una menor càrrega lectiva: per a estades de mig curs (5 mesos) : 12 crèdits i

per estades de curs complet (9 mesos) : 24 crèdits

• L’estudiant haurà de tenir matriculats a la UB, durant el seu període de mobilitat, el

nombre de crèdits equivalent als que cursarà a la universitat de destí.

Requisits



Programes de Mobilitat Internacional 2022-23

Global UB: Convocatòria OBERTA

Pots consultar les destinacions a l’Annex I de la 

convocatòria o a través del mateix aplicatiu de 

sol·licitud: Sol·licitud Global UB Mobility

Tant per consultar les places com per iniciar la 

sol·licitud cal que seleccionis:

✓ Programa d’intercanvi: Global UB Mobility

✓ Ensenyament: el teu ensenyament

✓ Curs: 2022-23 

Per iniciar la sol·licitud clica la universitat que 

vols que sigui la teva primera preferència (botó 

verd del marge esquerra). Més informació al 

següent enllaç: Document d’ajuda SOP. 

Destinacions

Els estudiants seleccionats podran optar als ajuts 

econòmics per a la mobilitat internacional que es 

convoquin en aquesta universitat o per altres 

organismes amb les condicions que s’especifiquin en 

les seves bases. 

Els ajuts econòmics poden variar d’un any a un altre, la 

informació que trobaràs a continuació en relació als 

ajuts disponibles en el marc d’aquest programa és

orientativa en base a l’experiència dels anys anteriors:

Consulta tota la informació al següent enllaç: 

Ajuts econòmics Global UB

Ajuts Econòmics

Important: Aquest és un document informatiu de la convocatòria, consulta tota la informació 

relativa al programa Global UB Mobility, la resta de bases i requisits de la convocatòria a la 

següent pàgina web: http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_generals.htm. 

❖ Beca AGAUR: 200€ al mes, fins un màxim de 6 mesos. 

❖ Ajuts Santander-UB: Pagament únic de 1000€ per 

estades a universitats d’Europa i la resta del mon en el 

marc dels programes Global UB i Global Faculty.

http://www.ub.edu/uri/Documents/Annex_Global_Mobility_22_23.pdf
https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=BARCELO01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&sprache=ca&aust_prog=CG&kz_search=A
http://www.ub.edu/uri/Documents/Ajuda_SOP_Global_Mobility_22_23.pdf
http://www.ub.edu/uri/Documents/Esquema_finansament_21_22.pdf
http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_generals.htm


El procés de sol·licitud s’ha de realitzar a través de

l’aplicació SOP: Sol·licitud Global UB Mobility.

Caldrà omplir dins d’aquesta aplicació un formulari

de sol·licitud. La sol·licitud juntament amb la resta

de la documentació s’ha de telemàticament

mitjançant el procediment d’instància genèrica

https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html

El procediment d’instància genèrica es realitza de la

següent manera:

1. Completar les Dades de la persona interessada i

les Dades de contacte per donar resposta a la

instància.

2. A l’apartat ‘EXPOSICIÓ I PETICIÓ’ indicar:

‘GLOBAL UB (convocatòria 2022-23)’

3. A l’apartat ‘DESTINACIÓ’, al camp ‘ÀMBIT’

selecciona ‘ÀMBIT ACADÈMIC’ i al camp

’FACULTAT, ÒRGAN O UNITAT

ADMINISTRATIVA’ selecciona ‘MOBILITAT I

PROGRAMES INTERNACIONALS’.

4. A l’apartat ‘LLISTA DE DOCUMENTS

ADJUNTS JUSTIFICATIUS’ adjuntar els

documents indicats a la Base IV. Aportació de

documentació

5. Clicar sobre ‘Continuar’, revisa la sol·licitud i

clicar sobre ‘Confirma’ per acabar el procés.

6. A l’acabar rebràs un correu electrònic amb

concepte Universitat de Barcelona - Instància

genèrica conforme la teva instància genèrica ha

estat registrada correctament.

Tramitació de la sol·licitud

Els estudiants seleccionats poden realitzar estades

d’estudis d’un o dos semestres, en funció del que

estableixi el conveni de mobilitat.

Les condicions de les mobilitats -institucions de

destinació, al nombre d’intercanvis, als ensenyaments

que s’hi poden cursar, a la durada (que no pot excedir

els dos semestres, els quals han de ser

consecutius i dins el mateix curs acadèmic)

s’indiquen en l’Annex 1 de la convocatòria.

L’adjudicació de la plaça de mobilitat d’intercanvi per

part de la Universitat de Barcelona no comporta que

l’estudiant seleccionat sigui automàticament admès

a la universitat de destí, que és qui en última

instància ha d’acceptar-lo. Un cop adjudicada la plaça

de mobilitat per part de la UB i acceptada per

l’estudiant, caldrà processar la sol·licitud d’acceptació

a la universitat de destí.

Els estudiants seleccionats estan exempts del

pagament de les taxes acadèmiques a la universitat de

destinació (eventualment, però, la universitat de

destinació els podria exigir el pagament de taxes

obligatòries corresponents a assegurances,

sindicats d’estudiants, utilització de diversos

materials, etc., en les mateixes condicions que als

estudiants locals).

Els estudiants seleccionats han de fer-se càrrec de

totes les despeses derivades de la mobilitat

internacional (transport, visat, assegurança,

allotjament, etc.). També hauran de contractar una

assegurança mèdica, d’accidents i repatriació amb

cobertura per tota la durada de l’estada.

Condicions

https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=BARCELO01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&sprache=ca&aust_prog=CG&kz_search=A
https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html

