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2. FITXA DEL PROCÉS

Objectiu: Descriure el procés a seguir i la documentació necessària per a la tramitació
d’intercanvis d’alumnes matriculats a BAU amb centres universitaris estrangers, tant
d’alumnes de Bau que marxen (OUTGOING) com d’alumnes d’altres països que venen
(INCOMING), així com la gestió dels convenis amb universitats estrangeres per a la
realització de la mobilitat.
Hi ha dues opcions de mobilitat: mitjançant el programa ERASMUS per a universitats
de la Comunitat Europea, i la mobilitat fora de la Unió Europea.
El programa ERASMUS permet als estudiants de BAU cursar part dels estudis a una
universitat de la Unió Europea amb conveni Erasmus i té dues característiques
fonamentals: un ajut econòmic proporcional a la durada en mesos de l'estada a la
universitat (si s'acompleixen els requisits establerts al programa) i el posterior
reconeixement a BAU/Uvic dels estudis cursats a la universitat de destí (prèvia
acceptació del Learning Agreement per part de Direcció Acadèmica de BAU).
El programa d’intercanvi amb universitats fora del programa Erasmus o que no
pertanyen a la Comunitat Europea contempla el posterior reconeixement a BAU/Uvic
dels estudis cursats a la universitat de destí (prèvia acceptació del Learning Agreement
per part de Direcció Acadèmica de BAU) però no gaudeix de cap ajut econòmic, a
excepció de les beques AGAUR i d’altres institucions que els alumnes sol·licitin
personalment.
En aquest procés de Gestió de la mobilitat hi ha 3 aspectes a tenir en compte:
-

Els alumnes de BAU que volen marxar (OUTGOING)
Els alumnes d’universitats estrangeres que volen venir a BAU (INCOMING)
Gestió dels convenis amb les universitats

Vist això, es generen 3 procediments diferents dins el procés de Gestió de la Mobilitat:
el procediment “Gestió de la mobilitat OUTGOING”, el procediment “Gestió de la
mobilitat INCOMING”, i finalment, el procediment “Gestió dels convenis
interuniversitaris de mobilitat”.
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Coordinador de Mobilitat/ Responsable Secretaria

Grups d’interès i participació: Direcció Acadèmica
Coordinador de la Mobilitat
Responsable de Secretaria
Universitats amb conveni de mobilitat amb BAU
Estudiants de BAU
Estudiants d’universitats estrangeres
Coordinador Relacions Internacionals de BAU
Relacions Internacionals de la UVIC-UCC
Entrada:

Estudiants (de BAU o estrangers) interessats a realitzar intercanvi
d’estudi s a l’estranger .
Universitats interessades en establir conveni.

Sortida:

Estudiants amb assignatures cursades a l’estranger reconegudes al seu
expedient.
Convenis signats amb universitats estrangeres.

Procediments associats:

PC6_Pr1: Gestió de la mobilitat OUTGOING
PC6_Pr2: Gestió de la mobilitat INCOMING
PC6_Pr3: Gestió dels convenis amb les universitats
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Responsable Qualitat

‐ Llistat Universitats amb conveni
de Mobilitat amb BAU.
INICI

‐ Reglament de Mobilitat de
BAU/ UVIC

Estudiants d’universitats
estrangeres que volen venir a
BAU d’intercanvi d’estudis

Estudiants de BAU que volen
marxar a universitats
estrangeres d’intercanvi
d’estudis

PC06_Pr2: Gestió de la
mobilitat INCOMING

PC06_Pr1: Gestió de la
mobilitat OUTGOING

Programa
ERASMUS

Universitats estrangeres que
interessen a BAU per
realitzar conveni de mobilitat

PC06_Pr3: Gestió dels
convenis amb les
universitats

Contacte entre Universitats

Sí

No

Tramitació BECA ERASMUS

Possible tramitació BECA AGAUR
o d’altres per intercanvis
d’estudis fora de la Unió Europea

Estudiant/Departament
Relacions Internacionals UVIC‐
UCC

Universitats estrangeres
interessades en fer conveni
de mobilitat amb BAU

Responsable Relacions
Internacionals BAU

Acord

Estudiant/ Departament Relacions
Internacionals UVIC_UCC

Documentació
OUTGOING i INCOMING

Estada a la Universitat de destí
Estudiant

Reconeixement de les
assignatures cursades fora i
incorporació a l’expedient de
l’alumne
Coordinador Mobilitat/PAS
Secretaria Acadèmica

FI

Sí

Realització del conveni de
mobilitat entre universitats
Responsable Relacions
Internacionals BAU

No

