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2. FITXA DE
EL PROCED
DIMENT
ocediment “Gestió de la Mobilitatt OUTGOING
G” pretén d
documentarr la
Descriipció: El pro
sistem
màtica a seg
guir i els doc
cuments o impresos
i
im
mplicats en el procedim
ment de gesstió
de les estades ac
cadèmiques temporals d’estudiantts de BAU en
e una unive
ersitat
estran
ngera.
A mitja
ans del mess de desemb
bre de cada
a curs acadè
èmic, es rea
alitza la 1a rreunió
inform
mativa, degu
udament co
omunicada via
v email alss estudiantss, per als intteressats en
n
marxa
ar el curs seg
güent a currsar un o do
os semestres en una un
niversitat esstrangera. En
E
aquestta reunió s’informa dell Reglamentt de Mobilittat i dels req
quisits per o
optar a la
mobilitat i del pro
ocediment i passos a se
eguir, i se’ls entrega el document ““Fitxa
d’inscrripció Beca de Mobilita
at ERASMUS
S”, que tene
en un termin
ni d’un mes
aproximadamentt per retorna
ar omplerta
a, juntamentt amb una carta
c
de mo
otivació i el
book/portfoli.
p recollides totes les so
ol·licituds, cartes
c
i book
ks, BAU les envia a les universitats de
Un cop
destí durant
d
el me
es de març,, i entre maig i juny es reben
r
les re
espostes per a estades de
1er se
emestre o an
nuals i fins el
e novembre
e les d’esta
ades de 2on semestre.
Al mess de maig, l’’Àrea de Relacions Inte
ernacionals de la UVIC realitza una
a 2ª sessió
inform
mativa a BAU
U, explicantt:


Do
ocumentació necessàriia per la gesstió de la mobilitat (Lea
arning Agre
eement,
Co
ontracte dre
ets i deures, Fitxa UVIC
C, Assegurança mèdica
a, targeta sa
anitària,
do
ocument Arrrival, docum
ment Attend
dance, etc.)





Po
ossibles ajutts: ERASMU
US ordinari, AGAUR,
A
etc
c.
Cu
ursos d’idiom
mes
Alttres

Al julio
ol, tots els estudiants
e
a
acceptats
per universittats estrang
geres, han d
de formalitzzar
una matrícula
m
a BAU.
B
Aquestta matrícula
a es podrà modificar
m
un
n cop arriba
ats a la
univerrsitat de desstí, complint sempre ell mínim de 12
1 ECTS pe
er estades d
d’un semesttre i
18 ECTS per esta
ades anuals.
A l’inic
ci de l’estad
da, els estud
diants, un co
op confirma
ada la seva matrícula d
definitiva, ha
an
d’acon
nseguir els programes
p
d les assig
de
gnatures que
e estan curssant a la un
niversitat de
e
destí i que hauran
n d’entregarr a la tornad
da a BAU, ju
untament amb el seu e
expedient am
mb
estes assign
natures, per tal de proc
cedir al reco
oneixementt de
les nottes obtingudes en aque
les ma
ateixes en el
e pla d’estudis de BAU
U.
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Responsable Qualitat

‐ Llistat Universitats amb conveni
de Mobilitat amb BAU.
INICI

‐ Reglament de Mobilitat de BAU/
UVIC

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

1ª reunió informativa de Mobilitat
Coordinador Mobilitat/
Responsable Secretaria

Fitxes d’inscripció Beca
Mobilitat

CVs i books dels alumnes
inscrits

Enviament dels CV i books a les
universitats de destí sol∙licitades
pels alumnes
Coordinador Mobilitat/
Responsable Secretaria

Resposta de les
Universitats de destí

No

Sí

Reassignament
Universitat de destí

2ª reunió informativa de Mobilitat
Àrea de Relacions Internacionals
UVIC‐UCC

Documentació gestió de
Mobilitat
No

Tramitació de les beques ERASMUS,
AGAUR, etc.
Estudiants/Àrea de Relacions
Internacionals UVIC‐UCC

Estada a la Universitat de destí

Matrícula provisional dels
estudiants outgoing

Matrícula definitiva dels
estudiants outgoing

Estudiant

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

FI

Documentació per al
reconeixement:
programes i expedient
acadèmic

