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2. FITXA DEL PROCEDIMENT
Descripció: El procediment “Gestió de la Mobilitat OUTGOING” pretén documentar la
sistemàtica a seguir i els documents o impresos implicats en el procediment de gestió
de les estades acadèmiques temporals d’estudiants de BAU en una universitat
estrangera.
A mitjans del mes de desembre de cada curs acadèmic, es realitza la 1a reunió
informativa, degudament comunicada via email als estudiants, per als interessats en
marxar el curs següent a cursar un o dos semestres en una universitat estrangera. En
aquesta reunió s’informa del Reglament de Mobilitat i dels requisits per optar a la
mobilitat i del procediment i passos a seguir, i se’ls entrega el document “Fitxa
d’inscripció Beca de Mobilitat ERASMUS”, que tenen un termini d’un mes
aproximadament per retornar omplerta, juntament amb una carta de motivació i el
book/portfoli.
Un cop recollides totes les sol·licituds, cartes i books, BAU les envia a les universitats de
destí durant el mes de març, i entre maig i juny es reben les respostes per a estades de
1er semestre o anuals i fins el novembre les d’estades de 2on semestre.
Al mes de maig, l’Àrea de Relacions Internacionals de la UVIC realitza una 2ª sessió
informativa a BAU, explicant:
 Documentació necessària per la gestió de la mobilitat (Learning Agreement,
Contracte drets i deures, Fitxa UVIC, Assegurança mèdica, targeta sanitària,
document Arrival, document Attendance, etc.)
 Possibles ajuts: ERASMUS ordinari, AGAUR, etc.



Cursos d’idiomes
Altres

Al juliol, tots els estudiants acceptats per universitats estrangeres, han de formalitzar
una matrícula a BAU. Aquesta matrícula es podrà modificar un cop arribats a la
universitat de destí, complint sempre el mínim de 12 ECTS per estades d’un semestre i
18 ECTS per estades anuals.
A l’inici de l’estada, els estudiants, un cop confirmada la seva matrícula definitiva, han
d’aconseguir els programes de les assignatures que estan cursant a la universitat de
destí i que hauran d’entregar a la tornada a BAU, juntament amb el seu expedient amb
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les notes obtingudes en aquestes assignatures, per tal de procedir al reconeixement de
les mateixes en el pla d’estudis de BAU.

Definicions:
OUTGOING: Estudiant de BAU que realitza una estada de Mobilitat en una universitat
estrangera.
Responsables: Coordinador de Mobilitat
Responsable de Secretaria

Grups d’interès i participació: Coordinador de Mobilitat de BAU
Responsable de Secretaria
Estudiants
Àrea de Relacions Internacionals de la UVIC-UCC

Inici: Mitjans mes de desembre de l’any en curs
Fi: Juliol-Novembre del següent any
Indicadors:
Registres:
Fitxa d’inscripció Beca de Mobilitat
Reglament de Mobilitat
Documentació de gestió de la Mobilitat (Learning Agreement, Arrival, Attendance,
Assegurança Mèdica, etc.)
Matrícula provisional
Matrícula definitiva
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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

