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2. FITXA DE
EL PROCED
DIMENT
ocediment “Gestió de la Mobilitatt INCOMING
G” pretén do
ocumentar 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 d’universsitats estran
ngeres a BA
AU.
d terminiss en els qua
als els estud
diants d’univ
versitats esstrangeres a
amb les qua
als
Hi ha dos
tenim conveni de mobilitat poden
p
sol·lic
citar plaça a BAU:
y: per venir el 1er seme
estre o tot el curs segü
üent
a) Juny
b) Octtubre: per ve
enir el 2on semestre
s
de
el curs segü
üent
En ambdós casoss, els interesssats han d’entregar:
pplication fo
orm
- Ap
- Po
ortfoli
- CV
V i passaporrt
- Ca
arta de motiivació
- (op
pcional) exp
pedient acadèmic, carttes de recom
manació, ac
creditació de
el nivell d’id
dioma
Tot aix
xò ho reculllen el Coord
dinador de Mobilitat i la Responsa
able de Secrretaria, i ho
entreg
guen als coo
ordinadors dels
d itinerarris pertinents (audiovissual, gràfic, interiors o
moda)), que tenintt en compte
e les placess disponibless del centre
e per cadasc
cun dels
itinera
aris, fan la trria dels estu
udiants acceptats.
Es com
munica la re
esolució dels coordinad
dors a les un
niversitats d’origen,
d
i si la seva llen
ngua
és hisp
pana, l’acce
eptació ja éss directa; en
n cas contra
ari, l’estudia
ant ha de realitzar una
entrev
vista telefòn
nica en espa
anyol amb el
e Coordinador de Mob
bilitat, i un cop comprov
vat
que l’e
estudiant té
é el nivell d’e
espanyol pe
er poder seg
guir les classses a BAU, és accepta
at.
S’envia
a la pre-ma
atrícula (Sol·licitud de matrícula
m
de
el Grau en Disseny)
D
perr tal que elss
estudiants facin la
l tria de less assignaturres que vold
drien cursarr.
Una mica
m
abans de
d l’inici del curs, els esstudiants esstrangers arrriben a BAU
U i assisteix
xen a
la reun
nió de rebud
da, en la qua
al es fa una
a presentaciió del centre
e i es revisa
a la matrícula de
cada estudiant,
e
donant-los una
u setmana de prova abans de re
ealitzar la m
matrícula
definittiva. Passad
da aquesta setmana,
s
ess realitza la
a matrícula definitiva
d
de
els estudian
nts
INCOM
MING i s’env
via una còpiia a les seve
es universitats d’origen
n, i s’entrega
a una altra còpia
a l’estudiant.
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A meittat del semestre, es realitza una segona
s
reun
nió amb els estudiants
e
INCOMING, de
seguim
ment de l’esstada, i cap al final del semestre,
s
es
e fa la reun
nió de tanca
ament, en qu
uè es
valora
a la seva esttada a BAU..
Un cop
p realitzade
es les avalua
acions, s’entren les nottes a la base
e de dades de matrícula
(Merlin
n) dels estudiants i s’en
nvien a les universitats
u
s d’origen, amb
a
còpia al propi
estudiant.

Definicions:
MING: Estud
diant d’una universitat estrangera
a amb conve
eni de mobilitat amb BA
AU
INCOM
que re
ealitza una estada
e
temporal d’estu
udis a BAU.
MERLIIN: Base de dades de matrícula
m
de
els alumnes de BAU.
Respo
onsables: Co
oordinador de Mobilita
at
Responsable
e de Secreta
aria
obilitat de BAU
Grupss d’interès i participaciió: Coordinador de Mo
ecretaria
Responsable de Se
gers
Estudiants estrang
Àrea de
e Relacions Internacion
nals de la UV
VIC-UCC
Inici: ju
uny (per esttades de 1e
er semestre
e o anuals)
o
octubre
(perr estades de
e 2on seme
estre)
Fi: febrer (per esttades de 1er semestre))
ny (per esta
ades anuals o de 2on se
emestre)
Jun
adors: Matríícules INCOMING realittzades
Indica
Registtres:
Beca de Mo
Fitxa d’inscripció
d
obilitat
Reglam
ment de Mo
obilitat
Docum
mentació de
e gestió de la
l Mobilitat (Applicatio
on form, CV,, Portfoli, ettc.)
Matríc
cula provisio
onal
Matríc
cula definitiv
va
Expedient dels alu
umnes INCO
OMING
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Rev.00

Creació del diagrama del PC_06_Pr2

Previsió de places disponibles per
curs/itinerari.

Estudiants d’universitats
estrangeres amb conveni amb
BAU

7/04/2017

Responsable Qualitat

INICI

Recepció de sol∙licituds d’estades
de Mobilitat a BAU

Application form
Portfolis
CV i passaports
Cartes motivació

Coordinador Mobilitat/
Responsable Secretaria

Tria dels estudiants acceptats
Coordinadors d’Itinerari/
Coordinador Mobilitat

Sí

El país d’origen és de parla
hispana

No

Enviament del document Sol∙licitud
de Matrícula i realització de la
prematrícula

Entrevista telefònica en espanyol

Coordinador Mobilitat

Coordinador Mobilitat

Arribada dels estudiants i reunió de
rebuda
Coordinador Mobilitat/
Responsable Secretaria

Matrícula definitiva

Matrícula definitiva dels
estudiants incoming

Responsable secretaria

Reunió de seguiment de l’estada de
Mobilitat
Coordinador Mobilitat

Reunió final i entrega de notes
Coordinador Mobilitat/
Responsable Secretaria

Expedient acadèmic amb notes
finals dels estudiants incoming

FI

