
SESSIÓ INFORMATIVA DE PROGRAMES DE MOBILITAT 21/22 1 (17/12/20) 

RESPOSTA A LES PREGUNTES QUE VAN QUEDAR PENDENTS 

Anonymous Attendee 01:31 PM   

Pregunta per a la Mercè: llavors, el tema allotjament l’has de buscar tot tu? I pagar-ho amb 
els ajuts que et donarien? 

RESPOSTA: Un cop publicada la resolució definitiva de places, des de l’Oficina de Relacions 
Exteriors enviarem les nominacions a les universitats de destí (informació sobre els estudiants 
de la UdG que aniran a cada universitat) i a partir de llavors, les universitat de destí poden 
contactar amb vosaltres per indicar-vos si heu de fer algun tràmit i per donar-vos informació 
pràctica, entre la qual hi pot haver informació sobre allotjament. Cal dir que cada universitat és 
diferent, algunes pot ser que contactin amb vosaltres de seguida i d’altres pot ser que tardin 
més, sobretot si la vostra mobilitat és del segon semestre. També recalcar que no totes les 
universitats disposen d’allotjament universitari. 

Totes les despeses que genera la mobilitat us en feu càrrec els estudiants (desplaçament, 
allotjament, manutenció, etc.), si obteniu un ajut o beca, us ajudarà amb aquestes despeses. 

Anonymous Attendee 01:31 PM   

Has dit que els erasmus seran online el curs següent? o sigui tu vas al lloc on demanes i ho 
fas des d’allà online? 

RESPOSTA: El que hem comentat és que encara no està publicada la guia del nou programa 
Erasmus 2021, però sí que sabem que hi ha la intenció que aparegui la nova modalitat 
“Blended Mobility”, o sigui, una mobilitat planificada des d’un principi (sense que sigui per 
motius causats per la pandèmia) perquè sigui part online des de casa i una altra part 
presencialment a destí. En donarem més detalls quan tinguem més informació.  

Laura Albert 01:32 PM   

Aleshores com puc saber si tenir el certificat d'una altra llengua a part de l'anglès és només 
una recomanació o una obligació? Em poso en contacte amb la universitat o amb vosaltres? 

RESPOSTA: Al tractar-se d’un requisit acadèmic, et recomanem que primer et posis en 
contacte amb les persones responsables de la mobilitat a la teva facultat o escola UdG.  

Anonymous Attendee 01:34 PM   

Com em puc posar en contacte amb la secretaria del meu centre UdG? 

RESPOSTA: Per a temes acadèmics relacionats amb la mobilitat, et pots posar en contacte amb 
les persones responsables de la mobilitat a la teva facultat o escola UdG.  

Anonymous Attendee 01:34 PM   

Tengo algunas preguntas:  

1. Si tengo el certificado de aléman en B2 pero me falta el de ingles, podria aplicar 
igualmente a la plaza? RESPOSTA: El requisito marcado por la UdG para solicitar una 
plaza de movilidad internacional es tener acreditado en el expediente un nivel B2.1 de 
una 3a lengua (inglés, francés, alemán o italiano) en el momento de realizar la solicitud 
(excepto si la lengua de docencia es el español). Si tienes un certificado B2 de alemán, 
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preséntalo a la secretaría académica de tu centro UdG para que lo entren en tu 
expediente y cumplirás con este requisito. 

2. la beca IFUdG tiene problemas con alguna beca de movilidad? RESPOSTA: Esta 
pregunta tienes que realizarla al órgano que te otorgó la Beca IFUdG. 

3. No me ha quedado claro, el Erasmus traineeships tambien se puede hacer para 
doctorandos? RESPOSTA: Sí, excepto el programa SICUE, el resto de programas de 
movilidad que gestionamos en la Oficina de Relacions Exteriors están destinados a 
estudiantes de grado, máster y doctorado. En concreto el Erasmus+ for Traineeships lo 
utilizan bastantes estudiantes de doctorado para realizar parte de su investigación y 
obtener la mención internacional. 

Ouidad Haidour 01:35 PM   

Es paga alguna "multa" si es diu que es va i el final no s'hi va per x motiu? 

RESPOSTA: Ara mateix no hi ha penalització si s’acaba renunciant a la mobilitat prevista. El que 
sí demanem és que en el moment que sapigueu del segur que no marxareu, com abans millor 
entreu la renúncia oficial al MOBOUT, per notificar-ho a la universitat de destí i perquè potser 
algun altre estudiant es pot beneficiar de la plaça i/o l’ajut. 

estela 01:37 PM   

En el cas que la universitat destí imparteixi el curs en dues llengües, hem de tenir titulo B2 en 
les dues llengües? 

RESPOSTA: Cal vigilar que d’una banda hi ha el requisit que marca la UdG per fer una sol·licitud 
i que ja hem respost més amunt, i per l’altra el requisit que pugui marcar la universitat de 
destí. Al tractar-se d’un requisit acadèmic, et recomanem que primer et posis en contacte amb 
les persones responsables de la mobilitat a la teva facultat o escola UdG.  

Pam Guerrero 01:37 PM   

Cómo han explicado podemos hacer un total de 12 meses de erasmus, en esta convocatoria 
es posible aplicar a dos o tres? o debe ser 1 cada año ? 

RESPOSTA: Se pueden realizar varias movilidades en un mismo curso académico, por ejemplo 
una movilidad Erasmus+ de estudios y otra Erasmus+ for Traineeships (sin solaparse) o 
también en cursos diferentes, a lo largo de los estudios que realices. De todos modos, quién 
dará el visto bueno a las diferentes movilidades seran las personas responsables de la 
movilidad en tu facultad o escuela UdG.  

MARÍA FRANCO SERRANO 01:43 PM   

Es podria realitzar un Prometeu a tercer i un Erasmus a quart, per exemple? 

RESPOSTA: Es poden fer diferents mobilitats al llarg dels estudis que realitzis, qui donarà el 
vistiplau a les mobilitats que sol·licitis seran les persones responsables de la mobilitat a la teva 
facultat o escola UdG.  

Anonymous Attendee 01:43 PM   

No sé si ja ho has respost o no però, es poden demanar més d’un tipus de programa de 
mobilitat? (Erasmus + sicue) 
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RESPOSTA: Es poden fer diferents mobilitats al llarg dels estudis que realitzis, qui donarà el 
vistiplau a les mobilitats que sol·licitis seran les persones responsables de la mobilitat a la teva 
facultat o escola UdG.  

Susanna Rovira 01:44 PM   

De què depen que et donguin la plaça o no? Per l'erasmus a europa 

RESPOSTA: Els criteris generals per a l’atorgament de places son: 

• Expedient acadèmic 
• L’ordre de preferència de les sol·licituds presentades 
• El coneixement de llengües més enllà de les requerides a la Normativa revisada i 

aprovada en Consell de Govern (sessió 07/2015 de data 04/12/2015) 
• El nombre de crèdits superats 

L’atorgament de places el fan les persones responsables de la mobilitat a la teva facultat o 
escola UdG, t’hi pots posar en contacte si vols saber més detalls sobre com es fa l’atorgament 
al teu centre UdG.  

Ouidad Haidour 01:47 PM   

Les sol·licituts van per ordre qui les demana primer o per notes? 

RESPOSTA: Just a la pregunta anterior hem respost com es realitza l’atorgament de places. 
L’ordre de les sol·licituds no influeix en l’atorgament de places.  

Berta   

Hola. Si en l'apartat de Erasmus de la web de la UdG posa que hi ha, per exemple, 2 places 
per anar a Praga en l'apartat de Dobla titulació de BIO-BIOTEC, aquestes 2 places només són 
pels d'aquesta dobla titulació o per més alumnes? O sigui només competeixen per aquestes 
2 places els de la dobla titulació de Bio-Biotec? 

RESPOSTA: L’atorgament de places el fan les persones responsables de la mobilitat a la teva 
facultat o escola UdG, t’hi pots posar en contacte si vols saber més detalls.  

Olívia Martínez   

Cada universitat estrangera té una durada específica no? Segons la pàgina web de la UdG 
n'hi a de 5 mesos, 10 mesos, etc. 

RESPOSTA: Exacte, la durada de les mobilitats pot variar segons allò acordat als convenis amb 
cada universitat de destí. Tot i el que indiqui la plaça, si t’interessés fer una estada més llarga o 
més curta de la indicada a la plaça, t’hauries de posar en contacte amb les persones 
responsables de la mobilitat a la teva facultat o escola UdG.  

Olívia Martínez   

Si encara no hem acabat l'assignatura que ens acredita una llengua durant el període de 
sol·licitud es pot fer igualment? 

RESPOSTA: El requisit marcat per la UdG per sol·licitar una plaça de mobilitat internacional es 
tenir acreditat a l’expedient un nivell B2.1 d’una 3a llengua (anglès, francès, alemany o italià) 
en el moment de realitzar la sol·licitud (excepte si la llengua de docència es l’espanyol). Si 
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encara no has acabat l’assignatura, entenem que encara no ho pots tenir acreditat, en tot cas 
per assegurar-te’n ho pots consultar a les persones responsables de la mobilitat a la teva 
facultat o escola UdG. 

Isabel   

Si ho he entès bé, els estudiants que sol·licitin plaça ERASMUS+ o Traineeships fins com a 
màxim el 18 de febrer de 2020, rebran ajut econòmic per la totalitat de mesos de la seva 
estada 2021-2022? 

RESPOSTA: La informació que hem ensenyat avui és la referent al curs 2020/21. Fins que el 
SEPIE (agència nacional Erasmus espanyola) no resolgui l’atorgament de fons Erasmus 2021, no 
sabrem de quants diners disposarà la UdG per atorgar els ajuts als estudiants el curs 2021/22 i 
per tant en aquell moment es comunicarà als estudiants que tinguin una plaça Erasmus 
d’estudis o de Traineeships. Esperem la resolució del SEPIE entre el juny i juliol de 2021. 

Olívia Martínez   

A qui m'he d'adreçar o a on per saber les meves llengües acreditades? o puc mirar-ho a la 
pàgina de sol·licitud sense fer cap sol·licitud encara? 

RESPOSTA: Exacte, ho pots consultar entrant al MOBOUT, iniciant una sol·licitud. També ho 
pots consultar al teu expedient acadèmic. 

Isabel   

Per a fer sol·licitud ERASMUS for Traineeships (per exemple per aquest estiu), simplement 
s'ha de fer la sol·licitud un mes abans? 

RESPOSTA: Fins l’1 de febrer es pot fer una sol·licitud a la Convocatòria Erasmus+ for 
Traineeships 20/21. Si no, caldrà esperar a la nova convocatòria 21/22 que tenim previst obrir 
al maig de 2021. Recomanem que les sol·licituds es facin 1 mes abans d’iniciar la mobilitat, 
però és obligatori fer-ho amb un mínim de 15 dies de marge. 

Isabel   

Quan dius que 'les places al Regne Unit només estan assegurades per aquest curs' et 
refereixes a que fins a Gener 2021 no es sabrà si els estudiants poden sol·licitar places al 
Regne Unit per la mobilitat 2021-2022? 

RESPOSTA: El que vam comentar és que el Regne Unit encara es considera com a participant al 
programa Erasmus fins al final del curs 2020/21. Pel què fa al curs 2021/22, fins al Gener de 
2021 no sabrem si el Regne Unit seguirà participant al programa Erasmus. En cas que no, el 
més possible és que les mobilitats 2021/22 es puguin sol·licitar igualment, però passaran de 
ser Erasmus a Prometeu, amb tots els canvis de tràmits i accés a ajuts que això comporta. 

Olívia Martínez   

Com ens hem de ficar en contacte amb els responsables de mobilitat de la UdG? 

RESPOSTA: Per a temes acadèmics relacionats amb la mobilitat, et pots posar en contacte amb 
les persones responsables de la mobilitat a la teva facultat o escola UdG. 

Si en canvi tens dubtes sobre temes administratius com son les diferents convocatòries, 
terminis de sol·licitud, ajuts, etc. et pots posar en contacte amb nosaltres a l’Oficina de 
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Relacions Exteriors a outgoing.ore@udg.edu (mobilitats d’estudis) o placements.ore@udg.edu 
(mobilitats Traineeships). 

 

Berta   

Et pots quedar sense plaça Erasmus per Europa? 

RESPOSTA: Normalment hi ha més places Erasmus disponibles que no pas estudiants 
sol·licitants, però sí que pot ser que no puguis accedir a les places que prefereixes si coincideix 
que hi ha molts estudiants que les demanen. 

Olívia Martínez   

Les proves de nivell d'idiomes que ens van fer a primer són vàlides? 

RESPOSTA: Per a temes acadèmics relacionats amb la mobilitat, et pots posar en contacte amb 
les persones responsables de la mobilitat a la teva facultat o escola UdG. 

Olívia Martínez  

si a la sol·licitud no ens surt el botó verd vol dir que no complim una de les llengües? 

RESPOSTA: Exacte, un cop s’inicia una sol·licitud al MOBOUT, a la primera part on apareix el 
llistat de places, cal clicar el botó verd de la plaça o places que vulguis sol·licitar. Si es tracta de 
places amb requisit de 3a llengua, només apareixerà el botó verd si tens la 3a llengua 
acreditada al teu expedient acadèmic. 
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