
Beques i ajuts per a 
estudiants

de mobilitat internacional 
UPC



Programa SICUE
Cap beca associada



Mobilitats
internacionals



 Una cosa és l’estada (Erasmus+ estudis, etc.)
i una altra els ajuts a què puc optar.

 S’han de demanar.

 Tramitació d’ajuts a partir de la tardor.  El pagament és 
posterior a la incorporació de l’estudiant en destinació 
Certificat d’incorporació.

Estigueu atents a la informació 
que us facilitarà al centre: TERMINIS! 

Adjudicació d’ajuts per a estudiants



Ajuts principals

 Ajuts Erasmus+ KA103  Ajuts Erasmus+ pràctiques

 Ajuts Erasmus+ KA107 (*)

Ajuts MOBINT de l’Agaur Beques Santander Erasmus



Ajuts Erasmus+ (de la UE)

KA103 i KA107

Ajuts Erasmus+



 Mobilitat per estudis
• KA103 (Erasmus “clàssic”: països europeus)

• KA107 (certes destinacions de la resta del món)

 Mobilitat per pràctiques en empresa

 Ajuts per estudiants amb necessitats  
especials

Mobilitats per a estudiants
Erasmus+



 Erasmus-estudis Barem dels ajuts: entre 200€ i 300€
per mes finançat (segons país destinació).

 Màxim mesos ajut: 7 per al curs 2020-2021

 Mínim de crèdits a matricular en mobilitat.
20 ECTS per 1 QD – 40 ECTS per curs sencer. 

- Consulteu al centre altres possibilitats. 

 Criteri principal: nota mitjana ponderada.

Ajuts Erasmus+ KA103
Mobilitats per estudis



Ajuts Erasmus+ KA103
Mobilitats per estudis

PAÏSOS

GRUP 1
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, 
Luxemburg, Noruega i Suècia 300 €/mes

GRUP 2
Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, 
Malta, Països Baixos i Portugal 250 €/mes

GRUP 3
Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, 
Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República 
Txeca, Romania i Turquia

200 €/mes



KA107

• Països de fora d’Europa

• Llista tancada de poques universitats de certs
països de destinació.

 Ajuts Erasmus+ KA107

 Mobilitats per estudis



 Estades de pràctiques
entre 300€ i 400€ per mes finançat, segons país.

 Si les pràctiques són curriculars (impliquen un
reconeixement de crèdits) s’abonarà la totalitat de l’estada
sempre i quan no es superi el màxim de dies que estableix
la convocatòria.

 Si les pràctiques són no curriculars (no existeix
reconeixement de crèdits) es finançarà un màxim de 3
mesos.

 Criteri principal: nota mitjana ponderada.

Ajuts Erasmus+
Mobilitats per pràctiques



Ajuts Erasmus+ KA103
Mobilitats per pràctiques

PAÏSOS

GRUP 1
Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, 
Luxemburg, Noruega i Suècia 400 €/mes

GRUP 2
Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia, 
Malta, Països Baixos i Portugal 350 €/mes

GRUP 3
Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, 
Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República 
Txeca, Romania i Turquia

300 €/mes



Ajuts Santander Erasmus



 Estudiants Erasmus KA103 (països europeus) d’estudis 
o pràctiques 2021-2022. 

 Convocatòria oberta : consulteu-ne tots els requisits i 
criteris de selecció a:  
https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat/SantanderErasmus

 Termini de presentació de sol·licituds: 15/03/2021

 Atenció: La plaça ha de constar com a concedida pel
centre i acceptada per l’estudiant en el moment de
finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

Beques Santander Erasmus



Convocatòria de beques MOBINT de l’Agaur
(Generalitat de Catalunya). 

• Compatible amb qualsevol altre ajut per a 
mobilitats d’estudis. 

• Modalitat A per a Europa (Erasmus) 

• Modalitat B fora d’Europa.

• Import màxim de la beca 200 €/mes fins a un 
màxim de 6 mesos.

Beca MOBINT



 Requisits principals curs 2020-2021:

• Acadèmics: (…) Nota mitjana. 
N_min_ponderada ≥ 5,70 de l'expedient per a 
enginyeries i arquitectura.

• Acreditar el nivell B2 de la llengua d’impartiment de la 
docència a la universitat de destinació.

• Altres criteris com el país de destinació. 

Ajuts MOBINT



Atenció!
Erasmus+ també té BECA ZERO

 Si no es demana. 

 Si no s’és elegible per obtenir l’ajut.

• Es mantenen les condicions acadèmiques del programa de 
mobilitat Erasmus, però sense dotació econòmica.

 Reconeixement acadèmic de l’estada feta.

 La matrícula s’abona a la universitat d’origen.

Ajuts Erasmus+



 Convocatòries publicades al web del Servei de Gestió 
Acadèmica UPC

https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat

Ajuts Erasmus+



Ajuts principals per a estades
Erasmus +

Combinacions
possibles



Marxo d’Erasmus estudis…

Erasmus+ Estudis, Mobint i Santander-Erasmus.



Marxo a altres destinacions

Mobint – modalitat B



Marxo d’Erasmus pràctiques

Erasmus+ pràctiques i Mobint.



Gràcies per la vostra atenció

Gabinet de Relacions Internacionals – UPC 


