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Carta del Director de l’Escola de Camins  

 

Benvolguts i benvolgudes estudiants,  

Una de les missions de l’Escola de Camins és la projecció internacional dels seus estudiants i de la seva 

activitat de recerca. En particular, l’Escola fomenta la mobilitat a institucions acadèmiques 

d’ensenyament superior de prestigi internacional, tant per fer una estada acadèmica com per cursar 

una doble titulació, amb el valor afegit que suposa l’obtenció de dos títols. El curs passat 206 estudiants 

de l’Escola van participar en els programes de mobilitat.  

Sovint, aquestes estades acadèmiques són el punt de partida d’una carrera professional internacional. 

En un entorn social i econòmic com l’actual, la internacionalització del currículum és cada cop més 

valorada per les empreses i organismes nacionals i internacionals que incorporen a les persones més 

ben preparades, capaces d’integrar-se en equips interdisciplinaris i multiculturals, i de treballar en 

entorns internacionals altament competitius.  

El programa Erasmus+ de la Unió Europea per a l’educació, la formació, la joventut i l’esport és una 

iniciativa que, des del curs 2014-15, fomenta aquest tipus de mobilitat i que vol arribar a 4 milions de 

persones fins al 2020. Un gran nombre de les mobilitats dels estudiants de l’Escola es fan dins el marc 

d’aquest programa.  

Aquest curs 2016-17 es consolida, d’una banda, l’oferta d’itineraris de doble diploma pel Grau en 

Enginyeria en Obres Públiques, i, de l’altra, una oferta de places específica per als estudiants dels 

màsters temàtics de l’Escola.  

Espero que sabreu aprofitar aquesta oportunitat, que trobareu una plaça i que us enriquirà des dels 

punts de vista professional i personal. 

Ben cordialment, 

 

 

Pedro Díez 
Director de l’Escola de Camins 

Barcelona, 6 de febrer de 2017 
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Programes i Modalitats d’intercanvi a l’Escola de 
Camins 

L’Escola de Camins participa en diversos programes d’intercanvi acadèmic en el marc dels acords i 

convenis subscrits amb diferents universitats i escoles d’enginyeria d’arreu del món.  En aquesta guia 

et presentem l’oferta de mobilitat i t’expliquem els tràmits a realitzar per gestionar el teu intercanvi. 

Si us plau, llegeix amb atenció la informació i tingues cura dels terminis indicats a l’Annex 3. Existeixen 

cinc modalitats d’intercanvi: 

1. INTERNCANVI PER CURSAR ASSIGNATURES I/O TFG/TFM (ITINERARI 
LLIURE) 

 CONVOCATÒRIA QUI? CÀRREGA DURADA 

Europa Febrer 
4t Grau o 3r Grau1 

2n Màster ECCP i 
màsters temàtics2 

Assignatures i/o TFG, 
TFM 

Anual o 
Semestral 

Amèrica Llatina3 Febrer 
4t Grau o 3r Grau1 

2n Màster ECCP i 
màsters temàtics2 

Assignatures i/o TFG, 
TFM 

Anual o 
Semestral 

Canadà Febrer 
4t Grau o 3r Grau1 

2n Màster ECCP 
Assignatures i/o TFG, 

TFM 
Semestral 

Àsia     

• Xina (Tianjing) Febrer 2n Màster ECCP Assignatures i/o TFM 
Anual o 

Semestral 

• Xina (CityU 
Hong Kong) 

Febrer 4t de Grau Assignatures Semestral 

• Japó4 Desembre - Pràctiques - 

• Japó (Nagaoka) Febrer 2n Màster ECCP TFM 
Anual o 

Semestral 

• Taiwan (NTUT) Febrer 2n Màster ECCP 
Assignatures i/o TFG, 

TFM 
Semestral 

• Corea (Incheon) Febrer 
3r GEOP/4t GEC i GEG 

2n Màster ECCP 
Assignatures i/o TFG, 

TFM 
Semestral 

Cal cursar entre 20 i 30 ECTS per quadrimestre. L’Escola  recomana que els crèdits a reconèixer siguin 30 ECTS per 
quadrimestre, sobretot si es vol participar a les convocatòries de beques i ajuts per a finançar l’estada de mobilitat.   
(1) Estudiants que el curs 2016-2017 tinguin matriculats / superats un mínim de 30 ECTS de 3r curs de grau. 
(2) Màster Universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció, Màster Universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria, 
Màster Universitari en Enginyeria Ambiental, Màster Universitari en Enginyeria del Terreny.  
(3) A banda de l’oferta de l’Escola amb la Universidade de São Paulo, consulta al web del Servei de Relacions Internacionals 
de la UPC altes opcions o ajuts disponibles tot demanant informació a la Unitat de Suport a la Gestió dels Estudis de Grau i 
Màster de l’Escola de Camins (fora de la convocatòria del Mou-te). 
(4) Àsia. Convocatòries externes a l’Escola.  Japó - Programa Vulcanus: http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0 

2. INTERCANVI PER CURSAR ASSIGNATURES I/O TFG/TFM (ITINERARI 
TANCAT) 

 CONVOCATÒRIA QUI? CÀRREGA DURADA 

Europa1 Febrer Grau en E. Civil2 Assignatures i/o TFG 
Anual o 

Semestral 

Estats Units Febrer 2n Màster ECCP TFM / Research option Semestral 
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(1) Les universitats que ofereixen aquesta modalitat són l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris, la Münich School of 
Engineering (de la Technische Universität München) i l’Imperial College of London. 
(2)Estudiants que el curs 2016-17 tinguin  matriculat/superat el 3r curs (s'acceptaran 12 ECTS amb nota superior o igual a 
4.0). 

3. PROGRAMES DE DOBLE TITULACIÓ 

 CONVOCATÒRIA 
QUI? (QUAN 

MARXA) 
DURADA 

École Centrale de Nantes Febrer 3r GEC 2 cursos 

École Polytéchnique Setembre 3r GEC 2.5 cursos 

École Centrale Paris Febrer 3r GEC 2 cursos 

École des Ingénieurs de la Ville de Paris Febrer 4t GEC/GEOP 2 cursos 

ESITC Caen Febrer 4t GEOP 2 cursos 

École Spéciale des Travaux Publics Febrer 4t GEC/GEOP 2 cursos 

École Nationale des Ponts et Chaussées Febrer 4t GEC 2 cursos (o 3) 

Politecnico di Milano Febrer 4t GEC 2 cursos 

Tongji University Febrer 4t GEC 2 cursos 

Illinois Institute of Technology Febrer 
2n Màster 
ECCP/EGM 

1 curs 

*Podeu consultar l’itinerari a l’apartat “Mobilitat Estudis”, clicant a l’opció Doble Titulació 

4. ESTUDIS COMPLEMENTARIS DE GESTIÓ 

 CONVOCATÒRIA QUI? DURADA 

HEC Febrer 2n Màster ECCP 2 cursos (o 3) 

*Podeu consultar l’itinerari a l’apartat “Mobilitat Estudis”, clicant a l’opció Estudis de Gestió 

5. ALTRES OPCIONS DE MOBILITAT  

Programa Monier CONVOCATÒRIA 
QUI? (QUAN 

MARXA) 
CÀRREGA DURADA 

Bauhaus Universität Weimar / 
École des Mines d’Alès 

Setembre 4r GEC / GEG 
Assignatures 

+ TFG 
1 curs 

*Podeu consultar l’itinerari a l’apartat “Mobilitat Estudis”, clicant a l’opció Programa Monier 

Beques Balsells CONVOCATÒRIA 
QUI? (QUAN 

MARXA) 
CÀRREGA DURADA 

Universitat de Colorado Boulder / Colorado  
Springs i Universitat California Irvine 

Desembre 
4t GEC/GEG 
i 2n MECCP 

TFM semestral 

*Podeu consultar l’intinerari a l’apartat “Mobilitat Estudis”, clicant a l’opció “EUA i Canadà”- Altres mobilitats als Estats 

Units no gestionades pel MOU-TE. 
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Processos i Gestions dels programes de Mobilitat 
Internacional de l’Escola de Camins 

1. CONVOCATÒRIA DE LES PLACES DE MOBILITAT  

L’Escola ha signat un total de 128 convenis amb Universitats d’arreu del món. Fruit d’aquests convenis 

l’Escola ofereix un total de 347 places per als estudiants de grau i màster de l’Escola. 

L’Escola de Camins fa una única convocatòria per als estudiants que opten per realitzar una estada de 

mobilitat el curs 2017-18 (amb l’única excepció de les convocatòries que fan directament alguns 

programes indicats al web de l’Escola). Es podran realitzar estades per a períodes anuals com 

semestrals. 

A la pàgina web de l’Escola, apartat Estudis/Mobilitat, podràs trobar les diferents modalitats de places 

que ofereix l’Escola així com altre informació relativa a la mobilitat. 

Us recomanem que llegiu  detingudament aquesta guia i consulteu les pàgines web de les Universitats 

per tal de conèixer la informació detallada i actualitzada per les Universitats de destinació, ja que la 

informació que ara us oferim, és la que hi ha disponible a la data de publicació d’aquesta Guia. 

Recordeu que podreu consultar tota l’oferta de places i fer la sol·licitud a través de la vostra e-

Secretaria. 

La mobilitat per al curs acadèmic 2017-18 estarà orientada als col·lectius següents: 

 

REQUISITS GENERALS  

Podran sol·licitar una plaça: 

• GRAUS 

Estudiants que durant el curs 2016-17 tinguin matriculats/superats un mínim de 30 ECTS del tercer 

curs del Grau.  

• MÀSTERS 

Estudiants que durant el curs 2016-17 tinguin matriculats/superats 60 crèdits ECTS de primer curs a 

algun dels màsters següents: Mètodes Numèrics Enginyeria, Enginyeria Ambiental, Enginyeria 

Estructural i de la Construcció, Enginyeria del Terreny. 

En el cas del MECCP, tenir matriculats/ superats 50 ECTS .  

EXCEPCIONS PER A ALGUNES UNIVERSITATS 

� Per cursar 3r de grau a l’estranger de DD de l’École Centrale Nantes i l’École Centrale de Paris  

Estudiants de grau que tinguin superat/matriculat les assignatures de 2n curs del grau durant el 

curs 2016-2017.   

Qui ho pot fer? 
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� Per  cursar un Doble diploma a l’HEC o a l’IIT 

Estudiants del Màster ECCP que tinguin superat/matriculat 60 ECTS del màster durant el curs 2016-

17. Per als estudiants que han accedit al màster des del Grau en Enginyeria Civil o Grau en Enginyeria 

Geològica cursat a l’Escola, un màxim de 15 ECTS del primer any pot correspondre a l’estada 
professional.  

� Per cursar 4rt curs de grau a les següents universitats** 

Estudiants de grau que durant el curs 2016-17 tinguin matriculat/superat el 2n curs i tinguin 

matriculat/superat el 3r curs (s'acceptaran 12 ECTS amb nota superior o igual a 4.0). 

** 

→ Münich School of Engineering, MSE, que pertany a la TUM (itinerari tancat) 

→ Katholieke Universiteit Leuven 

→ Universite Libre de Bruxelles (École Polytechnique de Bruxelles) 

→ Universiteit Gent 

→ Aalto University  

→ École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) (itinerari tancat) 

→ École Normale Superiéure de Cachan 

→ École Nationale des Mines de Douai  

→ École Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE) 

→ Institut National Polytechnique de Grenoble 

→ Université de Pau 

→ NTNU Trondheim 

→ TU Delft 

→ Politechnika Gdanska 

→ Universidade de Coimbra 

→ Universidade Tecnica de Lisboa-Instituto Superior 

→ Imperial College London 

→ Chalmers University of Technology 

→ KTH-Kungliga Tekniska Högskolan 

2.  SOL·LICITUD DE LES PLACES 

 

A l’annex 1 d’aquesta guia podràs trobar l’oferta de places que s’ofereixen per titulació i per 

universitat. 

MODALITAT DE PLACES 

Quan entris a e-Secretaria, tingues en compte la modalitat de mobilitat que vols demanar: 

• Crèdits (la universitat de destí no permet fer TFG/TFM) 

• crèdits + projecte (fa referència a assignatures i TFG/TFM) 

• Projecte/Treball fi estudis (fa referència tant a TFG com a TFM) 

Què pots anar a fer? 
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• A determinar (permet fer assignatures, TFG/TFM o ambdues coses (assignatures i TFG/TFM). No 

fan referència a Doble Diploma, sinó a un intercanvi d’un quadrimestre o d’un any) 

• Doble Titulació 

El procés s’inicia amb la publicació de l’oferta de places per titulació. Seguidament, a la sessió 

informativa “Mou-te” es presentaran les diferents modalitats de mobilitat. 

ACREDITACIÓ D’IDIOMES 

Heu d’afegir, abans del Mou-te, al PORTAL Camins > ACREDITACIÓ D'IDIOMES*, els teus títols 

acreditatius d’idiomes , indicant la llengua que voleu acreditar, el nivell que heu assolit i afegir el 

document escanejat.  

Una vegada realitzat aquest tràmit, haureu de venir al SIAE Camins (Edifici C2, Planta Baixa), en horari 

d'atenció, amb el/s document/s originals, per tal que es validi l'idioma, el nivell i la documentació 

afegida.  

Recordeu que per tal que siguin vàlids per al MOU-TE, han de ser certificats on s’indiqui el nivell assolit 

per l’alumne/a i els centres o instituts emissors dels certificats han d’estar inclosos a la Taula d'Idiomes 

del Servei de Llengües de la UPC (http://www.upc.edu/slt/ca/certifica/taulaB2) 

CONSULTAR LES PLACES 

Revisa l’oferta de places i els requisits de cada Universitat. S’hauran de complir els requisits establerts 

per a cada universitat i plaça per tal d’optar a l’assignació d’aquesta en el període de la sol·licitud. 

FER LA SOL·LICITUD 

A través de l’e-Secretaria has de sol·licitar un màxim de set places per ordre de preferència  

ATENCIÓ: Només en cas d’empat, es sol·licitarà la carta de motivació i el CV. 

 

Consulta les dates a l’Annex 3 d’aquesta guia. 

3. ADJUDICACIÓ DE LES PLACES DE MOBILITAT 2017-2018 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

A partir de la documentació presentada, l’Escola valorarà les candidatures segons: 

• Expedient acadèmic (80% del total) 

• Nivell d’idiomes (20% del total): 

→ Anglès (60%) 

→ Altre millor idioma (40%) 

La valoració dels idiomes es farà en relació a la “Taula de reconeixements d’idiomes de la UPC” que 

publica el Servei de Llengües i Terminologia de la UPC (https://www.upc.edu/slt/ca/certifica/taulaB2) 

Com ho has de fer? 

Quan ho has de fer? 
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En el cas excepcional de que més d’un estudiant obtingui la mateixa valoració, es sol·licitarà el 

currículum i la carta de motivació que es valoraran: currículum vitae (50%) i la carta de motivació 

(50%). 

ADJUDICACIÓ DE PLACES 

L’Escola publicarà la resolució de l’adjudicació de places al web, al següent apartat (consultar Annex 3: 

http://www.camins.upc.edu/ca/estudis/mobilitat/mou-te) 

2A ADJUDICACIÓ 

En el cas de que no t’hagi estat assignada cap de les set places sol·licitades, o bé hagis “renunciat” a la 

plaça inicialment concedida, podràs fer una nova sol·licitud entre les places que hagin quedat vacants. 

4. ACCEPTACIÓ DE LES PLACES DE MOBILITAT 

 

Has d’acceptar la plaça adjudicada a través de l’e-Secretaria  

 

Dins del termini establert a   l’Annex 3 

ATENCIÓ:  La no acceptació implicarà la renúncia a la plaça. 

 

Un cop acceptada la plaça, l’Escola informarà a les universitats de destí, dels estudiants seleccionats. 

En paral·lel, hauràs de contactar amb la universitat de destí per enviar la sol·licitud d’admissió i aportar 

la documentació que aquesta universitat requereixi en els terminis establerts per la universitat . 

La universitat de destí finalment haurà de comunicar-te si has estat acceptat o no mitjançant 

l’enviament d’una carta o un e-mail d’acceptació. Comprova que aquesta carta indiqui les dates 

previstes de la teva estada. 

L’Escola de Camins organitzarà una nova reunió informativa adreçada als aspectes pràctics de la teva 

estada. 

5.  COM FER EL PRECOMPROMÍS? 

Un cop acceptada la plaça, en els terminis publicats a l’Annex 3, hauràs d’emplenar a través del 

PORTAL, el precompromís inicial* abans de marxar. 

Al precompromís has d’indicar quines assignatures faràs a l’estranger i per quines vols que es 

reconeguin en tornar, tenint en compte els requisits del punt 6. 

Què has de fer? 

Quan ho has de fer? 

Què has de fer després d’acceptar la plaça? 
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En el cas que no disposeu de l’apartat al PORTAL (alumnes que inicien el seu segon any del Doble 

Diploma) per emplenar el precompromís haureu de lliurar el precompromís en paper (document 

disponible al web de l’Escola, apartat Estudis > Mobilitat > Tràmits mobilitat estudis) per e-mail a 

mobilitystudents_out.camins@upc.edu. 

ATENCIÓ! Es realitzarà un únic precompromís abans del període de matrícula, en les dates fixades a 

l’Annex 3. Si s’hagués de realitzar algun canvi respecte el precompromís presentat inicialment, es 

podrà realitzar un altre i darrer precompromís, durant el primer mes, un cop iniciada l’Estada de 

mobilitat. 

6. REQUISITS A L’HORA DE FER EL PRECOMPROMÍS 

REQUISITS 

S’han de complir els següents requisits a l’hora de fer el precompromís: 

• Cursar 30 ECTS per quadrimestre, 60ECTS per estades anuals. En el cas que hagueu sol·licitat Beca, 

el nombre mínim de crèdits necessaris segons la convocatòria, es refereix als crèdits de les 

assignatures/TFE que reconeixeu a l’Escola, no les assignatures que curseu a la Universitat de 

destinació.  

• Que les assignatures siguin de l’àmbit de la titulació en la que s’està matriculat a l’Escola 

• Complir amb els co/pre/requisits que estableix la normativa acadèmica de cada titulació. 

Qualsevol excepció s’haurà de demanar mitjançant una instància a través de la e-Secretaria. 

• El TFG/TFM cursada a destinació pot diferir de l’assignatura i/o TFG/TFM a reconèixer a l’Escola, 

sempre i quan la suma total dels crèdits cursats a destinació sigui superior o igual al nombre de 

crèdits a reconèixer a l’Escola. 

L’Escola resoldrà tots els precompromisos de reconeixement en les dates indicades a l’Annex 3 

d’aquesta guia. La resolució es comunicarà mitjançant els canals habituals. 

RECONEIXEMENT TFG/TFM 

Per tal que el TFG/TFM (màsters amb atribucions) sigui reconegut, s’han de reunir les condicions que 

especifiquem a continuació: 

• Serà necessari que el TFG/TFM hagi estat avaluat mitjançant una defensa individual pública amb 

un tribunal individual. 

• El nombre de crèdits del TFG/TFM pot diferir, sempre i quan la suma total dels crèdits cursats 

fora sigui igual o superior al nombre de crèdits per als quals es volen reconèixer les assignatures 

i el TFG. 

• A la tornada, s’haurà de lliurar, juntament amb el transcript de notes oficial: 

→ Un CD amb el TFG/TFM defensat a la universitat de destinació 

→ La fitxa que teniu disponible al web, signada i segellada per la universitat de destinació 

→ Les pràctiques avaluades en el cas de l’estudiantat de GEOP, o lliurar la documentació 

acreditativa abans del 15 de setembre del 2017 

DEFENSA DEL TFG/TFM A L’ESCOLA 
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Recorda que si fas el TFG o el TFM, i la lectura es farà a l’Escola, has de seguir els mateixos 

procediments, normativa i terminis que la resta d’estudiants de l’escola:  

• Assignació 

• Matrícula 

• Dipòsit 

Veure: http://www.camins.upc.edu/ca/estudis/tramits-academics 

MÉS INFORMACIÓ 

Pots obtenir més informació a l’apartat corresponent, al web de l’Escola de Camins 

(https://camins.upc.edu/ca/estudis/tfe) 

L’oferta d’assignatures a cursar a les universitats estrangeres amb les que l’Escola de Camins té conveni 

és molt variada en contingut i organització docent. És responsabilitat de cada estudiant configurar una 

proposta d’assignatures raonable en horari i que es pugui reconèixer posteriorment per assignatures 

de grau o màster a l’Escola de Camins  

En aquest sentit i a títol orientatiu, al PORTAL, teniu disponible l’apartat “Històric de Reconeixements 

acceptats” on podeu veure el registre històric de reconeixements acceptats dels estudiants de 

mobilitat des del 2014-15. 

7. TRÀMITS ABANS DE L’ESTADA 

DOCUMENTACIÓ ABANS DE MARXAR 

Hauràs d’enviar per e-mail, a mobilitystudents_out.camins@upc.edu : 

• Carta / e-mail d’acceptació de la universitat estrangera 

• Imprès de Dates d’Estada Acadèmica (Annex 4). 

• Fotocòpia de la Targeta Sanitària Europea o d’una assegurança de salut privada. És imprescindible 
que la Targeta Sanitària Europea o l’assegurança cobreixi la totalitat de la teva estada. 

És indispensable el lliurament de la documentació requerida en els terminis establerts. En cas contrari, 

implicaria la renúncia a la plaça. 

DOCUMENTACIÓ E-SECRETARIA 

Un cop ens lliureu les Dates d’Estada i la Carta d’Acceptació, disposareu a l’e-Secretaria, a l’apartat 

Estada de mobilitat, de la resta de documents necessaris per a la vostra estada. 

En cas de sol·licitar la Beca Erasmus +, haureu de lliurar a l’Escola: 

• Acord/Conveni financer original signat 

• Sol·licitud de l'ajut, original signat 

Aquests documents són necessaris per tal de poder iniciar els tràmits per al cobrament de la Beca 

Erasmus +. 

Consulteu l’Annex 3 per conèixer la relació dels documents a lliurar a l’Escola. 

PROVA D’IDIOMA 

Abans de marxar, l’estudiantat amb plaça assignada de mobilitat haurà de:  
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• Fer el test de nivell d'idiomes (OLS), obligatori per a tots aquells que us incorporeu a la mobilitat 

a partir de l'1/01/2015. El resultat del test en cap cas impedirà fer la mobilitat 

MATRÍCULA 

T’hauràs de matricular a l’Escola d’acord amb el calendari que marca la normativa acadèmica dels 

vostres estudis. Recorda que és imprescindible per tal de marxar d’intercanvi matricular-se a l’Escola. 

Excepte els alumnes de Doble Diploma, la resta d’estudiantat es matricularà en el període ordinari de 

matrícula d’una borsa de crèdits de :  

• 20 crèdits estada quadrimestral 

• 40 crèdits estada anual 

• Assignatures a cursar a l’Escola que hagueu indicat en el precompromís, si s’escau 

NOTA: La borsa de crèdits equival a la suma total del nombre de crèdits de les assignatures de l’Escola 

que reconeixereu a la tornada de l’estada. 

Si en arribar a la Universitat de destinació es produeixen canvis en les assignatures a cursar, hauràs de 

modificar el precompromís al PORTAL Camins per ajustar la borsa de crèdits a les assignatures que es 

reconeixeran finalment a l’Escola, en el termini d’un mes a partir de la teva arribada. 

Durant el mes de novembre, l’Escola modificarà, per una sola vegada, la vostra matrícula de la borsa 

de crèdits per ajustar-la al precompromís definitiu. 

BEQUES I AJUTS 

Pots sol·licitar les beques i ajuts que et siguin aplicables. Trobaràs més informació a l’apartat d’Ajuts 

Econòmics i Beques d’aquesta guia i properament al web del Servei de Gestió Acadèmica 

www.upc.edu/sga. 

NOTA: els tràmits i documentació relacionats amb les Beques dels programes de mobilitat poden ser 

susceptibles de canvi en funció de la convocatòria. Rebreu informació detallada al respecte, si s’escau. 

Per a més informació, veure Annex 2.1. 

8. RECOMANACIONS ABANS DE MARXAR 

Informar-te sobre les qüestions pràctiques de la teva estada a l’estranger, pots consultar la web o 

contactar amb el coordinador de la teva universitat de destí. 

Els tràmits tant de matrícula com de reserva d’allotjament a la universitat de destí els has de fer tu 

directament, tenint en compte els terminis establerts per cada universitat. 

Cal que t’informis sobre els requisits d’estada al país de destinació, en especial si aquest no forma part 

de l’Àrea Schengen. Si has d’obtenir un visat, tingues en compte que pot ser un procés bastant llarg. 

T’aconsellem que t’adrecis al consolat o ambaixada corresponent amb suficient antelació. Pots ampliar 

aquesta informació al web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) o bé contacta 

amb Oficina de Mobilitat Internacional d’Estudiants de Barcelona (OMI) de la UPC 

(http://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-estudiants) 

9. TRÀMITS DURANT L’ESTADA 
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Durant la teva estada a l’estranger hauràs de formalitzar la matrícula i els tràmits requerits per la 

universitat de destinació, així com enviar per correu postal el Learning Agreement (Annex 4) original 

signat per la universitat estrangera quan el precompromís sigui definitiu. 

Recordeu que només es podrà fer una modificació sobre el precompromís inicial. Si és el cas, hauràs 

d’enviar el Precompromís de Reconeixement (Annex 4) que reculli els canvis dintre del termini màxim 

d’un mes a partir de la data d’incorporació fixada per la universitat. 

Així mateix, haureu de: 

• Aportar un certificat d'incorporació / certificate of arrival (el trobareu a l’e-Secretaria). Haureu 

d'enviar l'original del document a l’Oficina de Mobilitat de Camins. 

• En cas de ser beneficiari d'una llicència per un curs de suport lingüístic online, haureu de 

completar el curs abans de finalitzar l'estada  

10. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR A LA TORNADA DE L’ESTADA 

Abans de tornar, assegura’t de: 

• Fer el tràmits que corresponguin a la universitat estrangera 

• Emplenar el certificat d’estada i sol·licitar que el segelli i el signi la Universitat de destinació 

• Sol·licitar el Transcript of Records oficial i original 

• Que el Transcript, el Learning Agreement i el precompromís coincideixen 

Recorda lliurar a l’Escola:  

• Certificat d’estada a l’estranger, signat i segellat per la Universitat de destinació. 

• Certificat original de notes emès per la universitat on hagueu realitzat la vostra 

• estada. Aquest certificat ha de contenir el nom de les assignatures, la nota i la càrrega lectiva 

(crèdits). 

• Si escau, CD i Fitxa d’avaluació del TFG/TFM i informes de pràctiques (en el cas de GEOP). Veure 

apartat 5. 

• Fer el Qüestionari UE en línia (uns dies abans de finalitzar l'estada es rebrà un correu amb un 

enllaç personalitzat al qüestionari) 

• Fer el test final de coneixement de llengües 

Consulta els terminis a l’Annex 3 d’aquesta guia 

11.  VULL RENUNCIAR A LA PLAÇA DE MOBILITAT 

Si per una causa excepcional haguessis de renunciar a la plaça de mobilitat que vas acceptar, ho hauràs 

de comunicar tan aviat com sigui possible, mitjançant una instància a través de la e-Secretaria, indicant 

el motiu de la renúncia. 

Si la renúncia es produeix un cop iniciats els tràmits d’acceptació a la Universitat de destinació, hauràs 

de comunicar-ho també a la Universitat. 

A l’hora de preparar el teu viatge, intenta que la teva arribada sigui un dia entre setmana i en hores 

d’oficina, per tal que trobis algú a la universitat que pugui atendre’t en cas de necessitat. 
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Annex 1 Resum oferta de places de Mobilitat curs 
2017-18 

UNIVERSITAT 
Places 

ofertades 
GEC GEG GEOP MECCP 

MET, 
MEA, 
MEEC, 
MMNE 

ALEMANYA 37           

Bauhaus-Universtiät Weimar1 3 X   X X X 

Brandenburgische Technische Universitat 
Cottbus 

4 X X X X X 

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 3 X   X X   

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - 
Universität Karlsruhe 

4 X X X X   

Ruhr- Universität Bochum 2 X X X X   

RWTH Aachen University 5 X X X X   

Technische Universität Clausthal 2 X X X X X 

Technische Universität Darmstadt 2 X X   X   

Technische Universität Dresden 1 X X X X   

Technische Universität München-TUM i 
Münich School of Engineering-MSE 

7 X X   X   

Universität Stuttgart 4 X     X 
només 
MEA 

AUSTRIA  4           

Technische Universität Wien 4 X     X   

BÈLGICA 16           

Katholieke Universiteit Leuven 4 X     X   

Université Catholique de Louvain-la-Neuve 4 X   X X   

Université de Liège 2 X X   X   

Universite Libre de Bruxelles, École 
Polytechnique de Bruxelles 

4 X     X X 

Universiteit Gent 2 X     X   

BRASIL 2           

Universidade de São Paulo3 2 X     X   

BULGARIA 2           

University of Architecture, Civil Engineering 
and Geodesy-UACEG 

2 X   X X X 

CANADÀ 2           

École Polytechnique de Montréal 2 X     X   

COREA DEL SUD 5           

University of Incheon 5 X X X X   

CROACIA 3           
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UNIVERSITAT 
Places 

ofertades 
GEC GEG GEOP MECCP 

MET, 
MEA, 
MEEC, 
MMNE 

University of Zagrev (Geotechnical Dept. and 
Civil Engineering Dept.) 

3 X X       

DINAMARCA 14           

Aalborg University 2       X   

Aarhus University School of Engineering 6 X X X X   

Danmarks Tekniske Universitet 4 X     X   

VIA University College 2 X X X     

ESLOVÀQUIA 3           

STU Bratislava 3 X X X X   

ESLOVÈNIA 2           

University of Ljubljana 2 X   X X   

ESTATS UNITS 13           

Illinois Institute of Technology2 13       X   

FINLÀNDIA 2           

Aalto University 2 X X   X   

FRANÇA 94           

École Centrale de Nantes2 6 X     X   

École Centrale de Marseille 1       X   

Centrale Supélec (abans École Centrale Paris)2 4 X     X   

École des Ingénieurs de la Ville de Paris-EIVP2 6 X   X     

École des Mines d'Ales1 2   X X   X 

École Nationale des Ponts et Chaussées-ENPC2 5 X         

École Nationale des Travaux Publics de l'Etat-
ENTPE 

4 X   X X   

Ecole normale supérieure Paris-Saclay or ENS 
Paris-Saclay (abans École Normale Supérieure 
de Cachan) 

2 X     X X 

École Nationale des Mines de Douai1 6 X X X X X 

École Spéciale des Travaux Publics-ESTP2 10 X   X     

Université de Lorraine 6   X     X 

Ecole des Hautes Etudes Commerciales-HEC2 10       X   

ESITC Caen2 6     X   X 

Institut National des Sciences Appliquées de 
Lyon  

4 X   X X   

Institut National des Sciences Appliquées de 
Toulouse 

2 X   X X   

Institut National Polytechnique de Grenoble 2 X X   X X 

Université de Nice-Sophia Antipolis 10 X X X X 
nomès 
MEA 
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UNIVERSITAT 
Places 

ofertades 
GEC GEG GEOP MECCP 

MET, 
MEA, 
MEEC, 
MMNE 

Université Grenoble Alpes (antiga Joseph 
Fourier - Grenoble 1) 

1 X X   X X 

Université Lille 1 - Polytech Lille 2 X X   X 
X (menys 

MEA) 

Université de Pau 4 X X X   X 

Université Paul Sabatier- Toulouse III 1 X X   X   

HONGRIA 2           

University of Budapest  2 X X X X   

IRLANDA 4           

Trinity College  Dublin 4 X         

ITÀLIA 39           

Politecnico de Bari 2 X X X X   

Politecnico di Milano2 8 X X X     

Politecnico di Torino 4 X X X X   

Università degli Studi di Ferrara 2 X X X X X 

Università degli Studi di Firenze 2 X X   X   

Università degli Studi di L'Aquila 3 X X X X X 

Università degli Studi di Napoli Federico II 2 X X X X   

Università degli Studi di Padova 2 X     X   

Università degli Studi di Pavia 2 X   X X X 

Università degli Studi di Perugia 2 X   X X X 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 3 X     X   

Università degli Studi di Salerno 3 X X X X X 

Università della Calabria 2 X X X X   

Università Mediterranea di Reggio Calabria 
(nova!) 

2   X X     

JAPÓ 2           

Nagaoka University of Technology 2       X   

LITUÀNIA 2           

Vilnius Gediminas Technical Univesity (nova!) 2   X X     

NORUEGA 4           

NTNU Trondheim 4 X     X   

PAÏSOS BAIXOS 9           

TU Delft 5 X     X   

University of Twente (nova!) 4 X     X   

POLÒNIA 10           

Cracow University of Technology (nova!) 3 X X       

Warsaw University of Technology 3 X   X X   
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UNIVERSITAT 
Places 

ofertades 
GEC GEG GEOP MECCP 

MET, 
MEA, 
MEEC, 
MMNE 

Wroclaw University of Technology 2       X X 

Politechnika Gdanska 2 X X X X   

PORTUGAL 20           

Universidade de Aveiro 8 X X X   X 

Universidade do Minho 2 X X X X   

Universidade de Coimbra 2 X X X X X 

Universidade do Porto 5 X X X X 
només 
MEA 

Universidade Tecnica de Lisboa-Instituto 
Superior 

3 X     X   

REGNE UNIT 23           

Cardiff University 4 X X X     

Imperial College London  2 X         

Nottingham Trent University 3 X         

Strathclyde University 4 X X X X   

Swansea University 2       X 
només 
MMNE 

University College London-UCL3 (nova!) 2 X X X     

University of Bristol 1 X         

University of Glasgow 1 X X X X   

University of Newcastle 1 X X       

University of Sheffield 3 X X       

ROMANIA 3           

Universitatea Tehnica de constructii Bucaresti 3 X   X X   

SUÈCIA 6           

Chalmers University of Technology 3 X     X   

Kungliga Tekniska Högskolan-KTH 3 X     X   

SUÏSSA 5           

École Polytechnique Fédérale de Lausanne-
EPFL 

2 X     X   

Eidgenössische Tecnische Hochshule-ETH 
Zürich 

3 X     X   

TAIWAN 2           

National Taiwan University of Technology 2       X 
 
  

TXÈQUIA 11           

Brno University of Technology 5 X X X X   

CTU in Prague, Faculty of Civil Engineering 5 X   X X   
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UNIVERSITAT 
Places 

ofertades 
GEC GEG GEOP MECCP 

MET, 
MEA, 
MEEC, 
MMNE 

VSB - Technical University of Ostrava 1   X   X 
nomès 

MET 

XINA 12           

Tongji University2 5 X         

City University of Hong Kong3 (nova!) 3 X X X     

Tianjing University 4       X   

              

TOTAL PLACES OFERTADES  353           

NOTA: la "X" indica les titulacions que tenen opció a plaça en aquella universitat  

(1) universitats que participen al programa Monier (doble mobilitat) 

(2) universitats amb opció a doble diploma (DD). Aquestes universitats tenen sempre places exclusives per DD 

(3) pendent confirmació nombre i oferta places definitives (en la sessió informativa del Mou-te es confirmarà 
oferta) 

*No estan incloses en aquest llistat les places per anar a l’École Polytéchnique, atès que no es gestionen a través 
del Mou-te 

A l’e-Secretaria només visualitzaràs les places a les quals pots optar en funció de la titulació que estàs cursant 

Acrònim Titulació 

GEC GRAU EN ENGINYERIA CIVIL 

GEOP GRAU EN ENGINYERIA D'OBRES PÚBLIQUES 

GEG GRAU EN ENGINYERIA GEOLÒGICA 

MECCP MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS 

MET MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DEL TERRENY 

MEA MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AMBIENTAL 

MEEC MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA ESTRUCTURAL I DE LA CONSTRUCCIÓ 

MMNE MÀSTER UNIVERSITARI EN MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA 
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Annex 2 Informació Addicional 

ANNEX 2.1 BEQUES I AJUTS ECONÒMICS 

Finançament concret per a cadascun dels programes:  

Hi ha tres modalitats de finançament: 

BEQUES ERASMUS.ES 

Beques convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports (MECD) pels estudiants que tenen 

concedida una plaça de mobilitat dins el programa Erasmus+. 

Aquestes beques són incompatibles amb el programa de beques Erasmus+ del SEPIE per al mateix curs 

acadèmic i la mateixa modalitat: estudis o pràctiques 

BEQUES ERASMUS+ ESTUDIS 

Beques convocades pel Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) pels 

estudiants que tenen concedida una plaça de mobilitat dins el programa Erasmus+ 

AJUTS MOBINT DE L’AGAUR  

La Generalitat de Catalunya, per mitjà de l’Agència d’Ajuts Universitaris I de Recerca (AGAUR) convoca 

anualment diverses línies de beques que tenen per objecte concedir ajuts als estudiants que efectuen 

una estada acadèmica a l’estranger. 

MÉS INFORMACIÓ SOBRE ELS AJUTS DEL PROGRAMA ERASMUS + 

El programa Erasmus+ 2014/2020 té com a objectiu fomentar la mobilitat dels estudiants ja sigui per 

a la realització d'estudis com de pràctiques en empresa. 

Els beneficiaris podran fer 12 mesos de mobilitat al llarg de cada cicle (grau, màster i doctorat) i a 

aquest màxim de 12 mesos se li han de descomptar dels ja gaudits als antics programes del PAP 2007-

2013: Erasmus Estudis (SMS) i Erasmus Pràctiques (SMP) així com els gaudits en el programa Erasmus+ 

2014/2020. 

Els imports per al curs 2016-17 (MECD) són els que s’indiquen a continuació, i depenen del país de 

destí i el grup al qual pertany: 

Grup Països 

Import 

mensual 

Import 

mensual Import 
mensual 

addicional pels 
becaris MECD 
2014/2015(*) 

Import 
mensual 

addicional 
pels 

sol·licitants 
afectats d'una 
minusvalidesa 

=>33% 

Erasmus 
Estudis 

Erasmus 
Pràctiques 

1 

Àustria, Dinamarca, 
Finlàndia, França, 

Irlanda, Itàlia, 
Liechtenstein, Noruega, 

Regne Unit, Suècia 

400 € 500 € 100 € 200 € 

2 

Alemanya, Bèlgica, Xipre, 
Croàcia, Eslovènia, 

Grècia, Islàndia, 
Luxemburg, Holanda, 

350 € 450 € 100 € 200 € 
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Portugal, República 
Txeca, Turquia 

3 

Bulgària, Eslovàquia, 
Estònia, Hongria, 

Letònia, Lituània, Malta, 
Polònia, Romania, 

Macedònia 

300 € 400 € 100 € 200 € 

(*) Exclusivament per a les mobilitats Erasmus+ Estudis 

Tan bon punt es disposi de la informació definitiva sobre aquests ajuts, pel curs 2017-2018, es publicarà 

a través del web del Servei de Gestió Acadèmica: https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat/ErasmusEs/ 

Quant a la resta de convocatòries estan pendents de confirmació. 

BEQUES ERASMUS+ PRÀCTIQUES 

Erasmus+ pràctiques està orientada als estudiants de la UPC que vulguin fer una estada en pràctiques 

a una empresa, centre de recerca o universitat. 

La persona interessada en fer una estada en pràctiques dins el programa Erasmus+ ha de contactar 

amb l'empresa, centre de recerca o universitat en la que estigui interessada. 

Un cop acceptat per part de la institució acollidora ha d'informar a la seva escola o Facultat per tal que 

s'iniciïn els tràmits de concessió de la plaça i, si escau, de sol·licitud de l'ajut econòmic. 

Independentment que es gaudeixi de beca o no, l'expedient de la persona beneficiària d'una plaça de 

mobilitat Erasmus+ ha de contenir l'acord financer Erasmus+. Aquest es pot descarregar des de l'e-

Secretaria un cop s’ha informat a l’Escola. 

Aquesta és la documentació que hauràs de fer arribar a l'Oficina de Relacions Internacionals del teu 

centre docent, i que tindràs disponible a la teva e-Secretaria: 

• Conveni/Acord financer 

• Certificat d'incorporació 

• Certificat d'estada 

• Sol·licitud de l'ajut 

• Acord de pràctiques o Training Agreement (disponible al web del SGA) 

Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç: 

https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat/KA103/SMT/2016-2017/ConcessioEstada 
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ANNEX 2.2 PREPARACIÓ LINGÜÍSTICA 

A la sessió del MOU-TE es farà la presentació d’algunes de les novetats del programa ERASMUS +. 

Si les classes de la universitat de destí s'imparteixen en anglès, alemany, francès, portuguès o italià, 

podreu aprofundir en la comprensió i expressió oral de la llengua del país de destí matriculant-vos en 

diferents escoles d'idiomes o en alguns casos, estudiant l'idioma gratuïtament a la xarxa. 

• Escoles d’idiomes universitàries 

Escola d’idiomes Merit School www.meritschool.com 

UPC Campus Nord 
Ed. Nexus II 
C/ Jordi Girona 29, 0B1 
08034 Barcelona 
Tel. 93 413 79 20 
merit.nexus@meritschool.com 

Escola Industrial 
Escola d’enginyers, 1er pis 
Comte d’Urgell, 187 
08036 Barcelona 
Tel . 93 413 73 41 
merit.ei@meritschool.com 

Escola Universitària Politècnica de Manresa 
Av. Bases de Manresa, 61-73 
08240 Manresa 
Tel. 93 877 72 84 
meritschool@eupm.upc.es 

Escola Politècnica Superior de Castelldefels 
Campus Baix Llobregat 
Edifici Serveis D7 Planta 0 
Tel. 93 413 41 37 
merit.castelldefels@meritschool.com 

Escola d’Idiomes de la UB ( EIM) www.eim.ub.es 

Escola d’Idiomes Moderns Universitat de 
Barcelona  
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
Tel. 934 035 344 
webmaster.eim@ub.edu 

 

• Institucions de caràcter oficial 

Institut Francès de Barcelona www.institutfrances.org 

Institut Italià de Cultura www.iicbarcellona.esteri.it 

Goethe Institut www.goethe.de/barcelona 

British Council www.britishcouncil.es 

Escola Oficial d’Idiomes Barcelona Drassanes www.eoibd.cat 

Escola Oficial d’Idiomes Barcelona 2 www.eoibcnvh.org 

Escola Oficial d’Idiomes de l’Hospitalet de Llobregat www.xtec.es/eoi-hospitalet 

Institut d’Estudis Nord-americans www.ien.es 

Anglès gratuït a la xarxa 

• www.inglesmundial.com 

• www.mansioningles.com 

• www.lingolex.com 

Més informació respecte sol·licitud, funcionament i altres aclariments es pot trobar a la pàgina web 

del Gabinet de Relacions Institucionals i Internacionalització de la UPC:  

http://www.upc.edu/slt/ca/centres 
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Annex 3 Calendari de Mobilitat 2017-18 

Tràmit On i com? Dates 

In
fo

rm
ar

-t
e 

Obtenir informació sobre les universitats on vols 
anar 

Escola de Camins 
Abans de 

sol·licitar plaça 

Assistir a la reunió informativa MOU-TE!  

(recorda llegir amb deteniment la Guia de 
Mobilitat Internacional) 

Web universitat 
destí 

8 de febrer 2017 

9 de febrer 2017 
(estudiants de 

GEOP) 

Carregar els títols acreditatius d’idiomes al 
PORTAL Camins i portar a Àrea Acadèmica els 
títols originals per validar l’autenticitat dels 
documents carregats al PORTAL Camins 

(es reconeixeran aquells títols que estiguin 
recollits a la Taula de reconeixement d’idiomes de 
la UPC disponible al web http://www.upc.edu/slt) 

PORTAL Camins i 
SIAE 

Des del mes 
d’octubre de 

2016 fins al 8 de 
febrer de 2017 

Dilluns, dimecres 
i divendres de 10 

a 13h 

Dimarts i dijous 
de 15 a 16h  

Sol·licitar 7 places per ordre de preferència E-Secretaria 

10 de febrer a les 
14h al 20 de 

febrer de 2017 
fins les 08h 

Consultar la resolució de l’adjudicació de places 
Web de l’Escola de 
Camins 

Data prevista: 6 
de març de 2017 
a partir de les 15 

hores 

Acceptar la plaça assignada E-Secretaria 

7 de març a les 
09:30h al 8 de 
març de 2017 

fins les 15h 

Només pels estudiants que no hagin obtingut cap plaça en la primera adjudicació i 
renúncies 

Sol·licitar 7 places vacants E-Secretaria 

14 de març a les 
09h i 15 de març 
de 2017 fins les 

15h 

Consultar la resolució de l'adjudicació de places 
vacants 

Web de l’Escola de 
Camins 

20 de març 2017  
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Acceptar la plaça assignada (2a adjudicació) E-Secretaria 

21 de març a les 
09:30 al 22 de 
març de 2017 

fins les 15h 

Tr
àm

it
s 

a 
la

 
u

n
iv

er
si

ta
t 

d
e 

d
es

tí
 

Inici sol·licitud d’admissió (application) i la 
documentació requerida a la universitat de destí 

Segons cada 
universitat de destí 

A partir del 15 de 
març del 2017 

*Consultar els 
terminis de cada 

Universitat 

Tr
àm

it
s 

a 
la

 U
P

C
 

PRECOMPROMÍS 

Realitzar la sol·licitud de precompromís de 
reconeixement (PORTAL Camins)  

En els següents casos es farà arribar el 
precompromís via e-mail: 

• Alumnes de Doble Diploma de 2n i 3er any 

• Alumnes amb plaça assignada, fora de la 

convocatòria MOU-TE 

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LA MATRÍCULA:  

Excepte els alumnes de DD, la resta d’estudiantat 
es matricularà en el període ordinari de matrícula 
d’una borsa de crèdits de :  

• 20 crèdits estada quadrimestral 

• 40 crèdits estada anual 

• Assignatures a cursar a l’Escola que hagueu 
indicat en el precompromís, si s’escau 

NOTA: La borsa de crèdits equival a la suma total 
del nombre de crèdits de les assignatures de 
l’Escola que reconeixereu a la tornada de l’estada. 

PRECOMPROMÍS DEFINITIU 

En un mes des de la teva arribada a la Universitat 
de destinació, hauràs de modificar el 
precompromís al PORTAL Camins per ajustar la 
borsa de crèdits a les assignatures que es 
reconeixeran finalment a l’Escola. 

Durant el mes de novembre, l’Escola modificarà, 
per una sola vegada, la vostra matrícula de la 
borsa de crèdits per ajustar-la al precompromís 
definitiu. 

SIAE Camins 
22 de maig al 2 
de juny 2017 
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Lliurar documentació:  

Carta d’acceptació (*) 

Dates de l’estada a l’estranger 

Conveni financer (E+) / Declaració d’Assegurança 
(no E+) 

NOTA: És imprescindible haver lliurat aquesta 
documentació per iniciar els tràmits de cobrament 
de la Beca Erasmus+ 

SIAE Camins 

Q1: Abans del 16 
de juny 2017  

Q2: Abans del 22 
de desembre 

2017 

Lliurar fotocòpia de la targeta sanitària vigent SIAE Camins Abans de marxar 

Matricular-te a l'escola  

NOTA: Si l’estudiantat no està matriculat, no es 
poden iniciar els tràmits de cobrament de la Beca 
Erasmus+ 

E-Secretaria 
Consultar 
terminis 

Sol·licitar beques (si escau) Consultar cada cas 
Consultar 
terminis 

(*) si no disposeu del document oficial, podeu enviar-nos l’e-mail de la Universitat de destinació on us 
confirmen la plaça, provisionalment. 

DURANT LA TEVA ESTADA 

Tr
àm

it
s 

a 
la

 U
P

C
 

Tràmit On i Com? Dates 

Enviar el precompromís definitiu  A través del PORTAL 

Durant el primer 
mes de l’estada a 
la universitat de 

destinació 

Enviar el Certificat d’Incorporació 

Per correu postal a l’escola 
(doncs ha de contenir la 
signatura original de la 
universitat de destinació) 

Una vegada 
arribeu a la 

universitat de 
destinació 

Enviar el Learning Agreement 

Per correu postal a l’escola 
(doncs ha de contenir la 
signatura original de la 
universitat de destinació) 

Una vegada el 
precompromís 
sigui definitiu 

ABANS DE TORNAR 

Tr
àm

it
s 

a 
la

 
u

n
iv

er
si

ta
t 

d
e 

d
es

tí
 Tràmit On i Com? Dates 

Sol·licitar certificat d'estada  
Universitat de 
destinació 

Abans de tornar 

Sol·licitar certificat de notes original (transcripts) 
Universitat de 
destinació 

Abans de tornar 
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Si escau, CD i Fitxa d’avaluació del TFG/TFM 
(Registration form TFG-TFM) 

Universitat de 
destinació 

Abans de tornar 

A LA TORNADA 

Tr
àm

it
s 

a 
la

 U
P

C
 

Tràmit On i Com? Dates 

Lliurar certificat d'estada 

SIAE Camins  

(personalment, per 
correu postal o a la 
bústia de mobilitat 
de l’edifici C1) 

A la tornada 

Lliurar certificat de notes original (transcripts) 

SIAE Camins  

(personalment, per 
correu postal o a la 
bústia de mobilitat 
de l’edifici C1) 

A la tornada 

Enquesta de l’estudiant Via web A la tornada 

Fer el test final de coneixement de llengües Via web A la tornada 

Fer el Qüestionari UE en línia (uns dies abans de 
finalitzar l'estada es rebrà un correu amb un enllaç 
personalitzat al qüestionari) 

Via web A la tornada 

Alumnes de GEOP. Lliurar la documentació de les 
pràctiques realitzades 

SIAE Camins 
Abans del 15 de 

setembre del 
2018  
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Annex 4 Formularis Mobilitat Internacional 

Al web de l’ESCOLA DE CAMINS (http://www.camins.upc.edu/ca/estudis/mobilitat) podràs trobar la 

següent documentació referent al teu programa de mobilitat: 

� Precompromís de reconeixement (en cas que no tinguis el Precompromís disponible al 

PORTAL) 

� Dates d’Estada a l’Estranger  

� Learning Agreement  

� Certificat d’estada a l’estranger (web del SGA) 

� Certificat d’Incorporació (web del SGA) 

� Declaració d’Assegurança (web del SGA) 

� Conveni Financer (web del SHA) 

� Registration Form TFG-TFM 

  



 

 
Mobilitat Internacional a l’Escola de Camins  28 
Curs 2017- 2018 
 

 
 

 

 

 

 

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canal i Ports de Barcelona 

 

Àrea de Gestió Acadèmica 

Unitat de Mobilitat Internacional 

C/ Jordi Girona, 1-3, Edifici C2 

08034 Barcelona 

 

Telf: +34 93 401 79 68 

Fax: +34 93 401 25 35 

 

mobilitystudents_out.camins@upc.edu 

http://www.camins.upc.edu 

 


