
Programes de Mobilitat Internacional 2022-23

Document informatiu de la convocatòria

Erasmus+ Estudis, Estudiants de Màster 

Oficina de Relacions Internacionals, Facultat d’Economia i Empresa

Presentació de sol·licituds: 

Del 13 de desembre de 2021 

al 12  de gener de 2022

Resolució: 3 de març de 2022 

Acceptació: del 4 al 9 de març de 2022

Reassignació de places vacants: 

del 10 al 20 de març

Resolució definitiva: 23 de març de 2022

Acceptació de les places reassignades: 

del 24 al 29 de març de 2022

Calendari

✓ Formulari de sol·licitud degudament 

omplert i tramitat.

✓ Acreditació del nivell d’idioma d’acord al 

Procediment d’Acreditació Lingüística

i als requeriments de cada plaça indicats a:

Erasmus+ Estudis

✓ Acreditació de discapacitat reconeguda i 

qualificada legalment d'un grau igual o 

superior al 33%, si s’escau. 

En cas de presentar més d’una sol·licitud

només es considerarà vàlida la que s’hagi

presentat en últim lloc.

Documentació

Convocatòria OBERTA
Erasmus+ Estudis, Estudiants de Màster 

http://www.ub.edu/uri/Documents/cal_prova_nivell_22_23.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/app/erasmus.php/welcome


• Estar en possessió de NIE o DNI.

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

màster universitari, durant el curs acadèmic 2021-2022.

• Els estudiants de màster universitari 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 cas d’haver estat beneficiari d’una mobilitat Erasmus+ (estudis i/o pràctiques) amb

anterioritat, el còmput total de la durada de la mobilitat per estudiant no pot ser superior a 12

mesos per cada cicle d’estudis (grau, màster).

• 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 màster, entre 24 i 30 per estades semestrals i

entre 49 i 60 per estades anuals.

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

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.

• 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

dels requisits d’idioma establerts per a cada plaça.

• 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.

• En el marc del programa Erasmus+ Estudis els estudiants seleccionats hauran de disposar d’una

assegurança mèdica per tota la durada de l’estada. La UB contracta l’assegurança d’accidents i

repatriació que cobreix l’estada de mobilitat Erasmus+ Estudis.

• L’adjudicació de la plaça de mobilitat per part de la UB no comporta que l’estudiant seleccionat

sigui automàticament admès a la universitat de destinació.

• Aquest és un document informatiu, cal consultar la resta de les bases generals de la

convocatòria i tota la informació pertinent a: Convocatòria Erasmus+ Estudis
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http://www.ub.edu/uri/Documents/Convo_ERASMUS_est_22_23.pdf


En funció dels convenis establerts en el 

marc de cada màster. Pots consultar les 

destinacions i els requeriments d’idioma de 

cada plaça, l’oferta acadèmica i altra 

informació important, a la pàgina web de 

l’ORI, filtrant pel teu ensenyament:

Erasmus+ Estudis

Tingues també en compte les 

recomanacions acadèmiques del 

coordinador del teu màster a l’hora d’elegir 

la teva universitat de destinació. 

Recorda que has de poder complir amb el 

que estableix la Normativa de Mobilitat 

Internacional de la UB, que és un mínim de 

24 ECTS per estades semestrals. 

En cas que acabis el màster aquest mínim 

podria ser de 15 ECTS, però mai inferior.

Destinacions Tramitació 

MOI:
University of Göttingen 

Université Catholique de Louvain

EDHEC Business School

MCAF:
University of Lisbon

Università degli Studi di Roma la Sapienza

MGC:
University of Bologna

University of Groningen

Paris Dauphine University 

Hochschule für Musik und Theater Hamburg

MSOC:
Charles University in Prague

Université Catholique de Louvain

University of Tampere

El procés de sol·licitud es fa a través de 

l’Aplicatiu SOP: Sol·licitud Aplicatiu SOP

Cal que seleccionis:

✓ Programa d’intercanvi: Erasmus+ Estudis

✓ Facultat: Facultat d’Economia i Empresa

✓ 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. 

Si tens cap incidència amb la tramitació de la 

sol·licitud al SOP, posa’t en contacte amb l'oficina 

central de mobilitat de la UB, l’OMPI, ja que totes 

les qüestions tècniques que afecten a aquest 

aplicatiu es gestionen des d’aquesta oficina. 

Tingues en compte que, a nivell de la Facultat, no 

podem solucionar aquest tipus d’incidències.  

Contacte OMPI

Programes de Mobilitat Internacional 2022-23

Convocatòria OBERTA
Erasmus+ Estudis, Estudiants de Màster 

http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/app/erasmus.php/welcome
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/comu/directori.htm


Erasmus+ Estudis: El Programa Erasmus+ Estudis té associat a l’assignació de la plaça la dotació d’un ajut 

econòmic mensual. Tot i que depèn de l’assignació anual que rebi el ministeri i el nombre de mobilitats assignades, 

d’acord a la nostra experiència, tots els estudiants que han participat al programa durant els darrers anys han 

gaudit d’aquest ajut. L’ajut Erasmus+ estudis preveu diferents dotacions segons el país de destinació:

❖ Grup 1: Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia (310€/mes)

❖ Grup 2: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Franca, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre (260€/mes)

❖ Grup 3: Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Turquia 

(210€/mes)

El finançament per estades per estudis és per un mínim de 3 mesos i un màxim de 7 mesos. Les estades de durada 

superior no rebran finançament per la diferència de mesos.

Els estudiants seleccionats que hagin gaudit el curs 2021-2022 d’una beca de Caràcter general del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte o una beca del Departament d’Educació del País Basc, que tenen necessitats 

especials, i hagin acreditat una discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau igual o superior al 33% o 

que acreditin tenir la condició de refugiat o amb dret a protecció subsidiària o haver presentat sol·licitud de 

protecció internacional a Espanya, rebran, a més de la beca mensual anterior, la quantitat de 250€/mes (per la 

durada de la estada i per un període màxim no superior a 7 mesos).

➢Els estudiants seleccionats que tenen una discapacitat reconeguda  i  qualificada  legalment  d'un  grau  igual  o  

superior al 33% poden optar a la convocatòria del  SEPIE  que  atorga  ajuts  per  cobrir  les  despeses  

extraordinàries  que origina la mobilitat. La informació sobre  la convocatòria estarà disponible al següent enllaç. 

➢Green Travel: pagament únic de 50€ per viatge sostenible a la destinació i, si és el cas, fins a 4 dies de beca 

addicional.

Ajuts econòmics addicionals: Els estudiants que participen al programa Erasmus+ Estudis, podran  optar  a  

altres  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, sempre que el calendari i les 

condicions de les convocatòries ho permetin. Els ajuts econòmics poden variar d’un any a un altre. Per a aquells 

ajuts la convocatòria dels quals encara no estigui oberta, la informació que trobaràs a continuació és orientativa 

en base a l’experiència dels anys anteriors: 

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

Ajuts Santander-UB: Erasmus+ Estudis, pagament únic de 200€. 

Beca Santander Erasmus: Beca Santander Erasmus: Només per al programa Erasmus+, hi ha previstos 2 tipus

d’ajuts en el marc de la beca Santander Erasmus: 2 ajuts de 2.000€ (per estudiants que acreditin una discapacitat

igual o superior al 33%) i 49 ajuts de 500€. La convocatòria està ara oberta fins al 15 de març, troba tota la 

informació a:  Beca Santander-Erasmus: sol·licitud oberta! La sol·licitud l’has de tramitar abans d’aquesta data 

encara que no tinguis la plaça assignada!
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http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/necessitats_especials.html
http://www.ub.edu/uri/Documents/Convocat%C3%B2ria Beques Santander  Erasmus_2022_2023_signada.pdf

