UPC-MON

MOBILITAT INTERNACIONAL
2020-2021

Avantatges d’una estada internacional
➢ Conèixer sobre el terreny un entorn acadèmic, cultural
i social diferent al propi.
➢ Fer nous amics i contactes internacionals.

➢ Seguir cursos específics de la universitat de destí, que
no s’ofereixen a la nostra universitat.
➢ Donar valor afegit al currículum.
➢ Aprendre o perfeccionar un altre idioma.
➢ Adquirir experiència internacional.

➢ Enriquir-se amb realitats i cultures diferents.
➢ Major facilitat d’incorporació al mercat laboral.

Tipus de Mobilitat Internacional
➢ Mobilitat Acadèmica (cal tenir superat
el primer curs dels estudis)
-Durada: de 3 a 12 mesos màxim
➢ Mobilitat en pràctiques (cal
superats la meitat dels estudis)
-Durada: de 2 a 12 mesos màxim

tenir

+Info oferta de destins a
https://www.euncet.es/es/grados/informacion-practicagrados?tab=3

Condicions de la mobilitat acadèmica
➢ Realitzar assignatures que a la tornada tindran un
reconeixement en l’expedient, preferiblement crèdits
optatius i el treball de fi de grau (últim semestre dels
estudis).
➢ Matricular mínim 20 crèdits/semestre (12 si són els
últims per acabar la carrera) durant la mobilitat, si es
vol optar a algun ajut.
➢ Definir, abans de la marxa, l’activitat acadèmica que
es realitzarà a la universitat de destí mitjançant un
preacord (learning agreement).
➢ NO es podran matricular assignatures per cursar a
l’Euncet coincidint amb el període de mobilitat.
➢ NO es podran sol.licitar convocatòries extaordinàries
d’examens finals de l’Euncet al.legant solapament
amb el calendari acadèmic del període de mobilitat.

Ajuts a la mobilitat acadèmica
➢ Matrícula gratuïta a la universitat de destí (la
matrícula únicament es paga a l’EUNCET).
➢ Beca Erasmus+ (només destins europeus):
✓
✓
✓
✓

200, 250 o 300 €/mes (en funció del país de destí).
Màxim 7 mesos d’ajut.
200€/mes addicionals per becaris MEC curs anterior.
Ajuts complementaris per discapacitat reconeguda.

+
➢ Beques MOBINT (tots els destins):
✓200 €/mes. Màxim 6 mesos d’ajut.
✓Cal mitjana expedient ≥ 6,30 + certificat oficial idioma
B2.

Curs Preparació Business English Certificate B2
EL CERTIFICAT QUE NECESSITES PER A COMPLEMENTAR EL TEU
TÍTOL DE GRAU!!
... I A MÉS SI VOLS:
•
•
•
•
•

Fer un Erasmus i tenir les millors beques
Estudiar un Màster Internacional
Preparar-te per a un entorn laboral global
Tenir unes bones expectatives professionals
Donar valor afegit al teu CV

ARA ÉS EL MOMENT DE PREPARAR L’EXAMEN OFICIAL DE
CAMBRIDGE DE B2 ENFOCAT AL MÓN EMPRESARIAL

Curs Preparació Business English Certificate B2
DURADA: 50 hores

HORARI: Dimarts i Dijous de 15:00h a 17:30 h.
Del 25 de febrer de 2020 al 5 de maig de 2020 + sessió addicional

a concretar abans d’examen oficial
PROFESSOR: Toni Tobella

EXAMEN OFICIAL BEC B2: 19 de juny de 2020 (Preu: 194€)
PREU CURS: 495€ (fraccionat en 2 terminis) o 450€ si es fa un

pagament únic en matricular-se. (Inscripció a l’examen no inclòs.)

Pràctiques Internacionals
➢ Beca Erasmus+ (per a destins europeus).
Ofertes a: http://erasmusintern.org/
o bé
empresa proposada pel propi estudiant.
✓ Realitzables entre 1/6/2020 i 30/8/2021.
✓ 300, 350 o 400 €/mes (en funció del país de
destí).
✓ Si les pràctiques són NO curriculars: màxim 3
mesos de beca.

Convocatòria Mobilitat Acadèmica 2020-21

6/2 a
9/3

•Sol·licitud de places
•Assignació de places

24/3

Fins
31/3

•Acceptació de la plaça

Altres aspectes d’interès de la convocatòria
➢ Tots els tràmits es faran a través de la
Esecretaria de la UPC
➢ Es
poden
sol.licitar
cinc
destins
diferents establint un ordre de prioritat.

➢ En tot moment, abans de la marxa,
l’estudiant podrà renunciar a la plaça
assignada. La renuncia s’ha de comunicar
per email a international@euncet.es.
➢ Si queden places vacants es podrá obrir
una 2ª convocatoria (4 a 13 d’abril).

Criteris de selecció dels candidats
1. Mitjana de l’expedient acadèmic.
2. Acreditació oficial nivell B2 de la llengua
de docència de la universitat de destí.
3. Qualificació
final
de
l’assignatura
d’Anglès II del pla d’estudis.
4. Grau de motivació de l’estudiant a
valorar mitjançant entrevista personal.

Tramitació de la plaça assignada
L’estudiant accepta la plaça assignada a través de la
Esecretaria de la UPC (Data límit: 31 de març).
EUNCET informa a la universitat de destí dels
estudiants assignats (en el semestre anterior a la
seva estada)
L’estudiant contacta amb universitat de destí
per formalitzar els tràmits d’accés i fer elecció
de matèries a cursar.
L’estudiant complimenta el preacord acadèmic
que ha de ser validat per l’EUNCET i per la
Universitat de destí.
L’estudiant es matrícula a l’EUNCET, abans de
marxar , dels crèdits que realitzarà a la
Universitat de destí .

BUDDY PROGRAM

• Voluntariat per a estudiants interessats en
altres cultures.
• Acompanyament i orientació als estudiants
estrangers que venen d’intercanvi a
l’EUNCET, per a facilitar la seva integració.

Per a més informació:
➢ Destinacions, terminis i normativa:

https://www.euncet.es/es/grados/informacionpractica-grados?tab=3
➢ Informació d’interès sobre programes de
mobilitat:https://www.upc.edu/sri/ca/estudian

tat/mobilitat-estudiants
➢ Beques i ajuts a la mobilitat internacional:

https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat
➢ Per a atenció personalitzada podeu
contactar
amb
prof.
Eva
Garcia:
international@euncet.es

Any Questions ?

