
ERASMUS+ I ALTRES PROGRAMES DE 
MOBILITAT INTERNACIONAL

Si estudies en una universitat catalana i has obtingut una plaça en un programa de mobilitat internacional 
per al curs 2014-2015 sol·licita abans del proper 25 de juliol el teu ajut MOBINT 



MOBINT és un ajut destinat als estudiants 
que han obtingut una plaça en un programa de 
mobilitat internacional per al curs 2014-2015, 
amb la finalitat de contribuir al finançament de 
les despeses que comporta la realització 
d’estudis en altres països.

DESTINATARIS:  Estudiants de les universitats catalanes.

DURADA:  Independentment de la durada de l’estada, el 
temps màxim per al qual es concedirà l’ajut objecte 
d’aquesta convocatòria serà de sis mesos.

IMPORT:  Es concedirà un ajut de 200 € mensuals, 
d’acord amb la durada de l’estada (màxim 6 mesos).

TERMINI DE PRESENTACIÓ:  El termini de presentació 
de sol·licituds és del 26 de juny al 25 de juliol, ambdós 
inclosos.

TIPUS D’AJUTS:  En cap cas no es podrà optar a més 
d’una modalitat.



REQUISITS DE L’ESTUDIANTAT

• Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la 
Unió Europea o, en el cas de l’estudiantat no 
comunitari, acreditar la condició de persona resident. 

En queda exclòs l’estudiantat que es trobi en situació 
d’estada. 

• Haver formalitzat la matrícula en una universitat del 
sistema universitari de Catalunya en el curs acadèmic 
per al qual se sol·licita l’ajut.

• A les modalitats A i B: tenir com a mínim una nota 
mitjana ponderada de 5,70 de l’expedient per als 
estudis de la branca de coneixement d’enginyeria  i 
arquitectura, i per a la resta de les branques de 
coneixement, de 6,30.

• Haver superat  com a mínim 60 crèdits en el   
moment  de presentar la sol·licitud.

• Haver estat seleccionat o seleccionada per una  
universitat per a una estada en el marc dels   
programes de mobilitat internacional.

• Tenir el coneixement suficient de la llengua de  
docència de la universitat o del centre de destinació.

CRITERIS PER A L’ACCEPTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds seran seleccionades segons els criteris i 
les puntuacions següents (d’acord amb la disponibilitat 
pressupostària de la convocatòria):

a)   Criteris acadèmics: 60/100

      b)  Coneixement de la llengua de docència de 
la universitat o del centre de destinació: 30/100

c)   País de destinació: 10/100 
(modalitat A)

En igualtat de puntuacions, es 
donarà prioritat a  aquelles 
persones sol·licitants que no 

hagin rebut aquests ajuts el curs 
2013-2014

MODALITAT A
Estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc del programa 
ERASMUS+, adreçada a l’estudiantat de les universitats catalanes. S’ha 
d’estar matriculat en algun dels estudis de grau o màster universitari, o en 
algun dels estudis adreçats a l’obtenció d’un títol oficial de primer i/o de 
segon cicle, o només de segon cicle, o en uns estudis adreçats a l’obtenció de 
títols propis de les universitats catalanes, que disposin de l’organització, 
l’estructura, la durada i les característiques acadèmiques equivalents als 
estudis que condueixen als títols universitaris oficials de primer cicle, de 
primer i segon cicle, o només de segon cicle.

MODALITAT B
Estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc dels programes 
de mobilitat internacional, adreçada a l’estudiantat de les universitats 
catalanes. S’ha d’estar matriculat o matriculada en algun dels estudis 
adreçats a l’obtenció d’un títol oficial de grau o màster universitari, o 
d’estudis de primer i/o de segon cicle, o només de segon cicle.



PAÏSOS ON POTS ANAR I LLENGÜES DE 
DOCÈNCIA A LA CONVOCATÒRIA MOBINT 
2014-2015
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facebook.com/universitatscat

@coneixementcat · @universitatscat

universitatsirecerca.gencat.cat

OFICINES DE RELACIONS 
INTERNACIONALS

Les oficines de relacions internacionals 
de les universitats t’indicaran els 

requisits per optar a l’ajut. 

POTS POSAR-T’HI EN CONTACTE A:

UB: relacions.internacionals@ub.edu

UAB: internacional@uab.cat

UPC: mob.int@upc.edu

UPF: oma@upf.edu

UdL: ori@int.udl.cat

UdG: info.ore@udg.edu

URV: mobility@urv.cat

URL: vicerectorat.rri@url.edu

UOC: relint@uoc.edu

UVic-UCC: relin@uvic.cat
UIC: relint@uic.es

UAO: internacional@uao.es 

Albània: albanès
Alemanya: alemany
Austràlia: anglès
Àustria: alemany
Bèlgica: neerlandès, francès,
alemany, anglès*
Bòsnia: bosnià
Bulgària: búlgar, anglès*
Corea del Sud: coreà, anglès*
Croàcia: croat
Dinamarca: danès, anglès*
Eslovàquia: eslovac, anglès*
Eslovènia: eslovè, anglès*
Estònia: estonià, anglès*
Finlàndia: finès, suec, anglès*
França: francès
Grècia: grec, anglès*
Hongria: hongarès, anglès*
Irlanda: anglès
Islàndia: islandès, anglès*
Israel: hebreu
Itàlia: italià

Japó: japonès, anglès*
Letònia: letó, anglès*
Liechtenstein: alemany
Lituània: lituà, anglès*
Luxemburg: francès, alemany,
luxemburguès
Malta: maltès, anglès*
Noruega: noruec, anglès*
Països Baixos: neerlandès, anglès*
Polònia: polonès, anglès*
Portugal: portuguès, anglès*
Regne Unit: anglès
Romania: romanès, anglès*
Rússia: rus
Sèrbia: serbi
Suècia: suec, anglès*
Suïssa: alemany, francès, italià
Turquia: turc, anglès*
Txèquia: txec, anglès*
Xina: xinès, anglès*
Xipre: grec, turc, anglès*

*Tot i que no és llengua oficial del país, s’acceptarà                
l’anglès com a llengua de docència.


