
1- Un cop finalitzada la mobilitat 

Abans de 
tornar 

  
  
  

Signatura certificat estada per part del 
responsable a la universitat de destí i càrrega 

a Mobout 
 

 Qüestionari UE (on line) 

 

 

Segona part text on line nivell llengua de 
docència a la universitat de destí 

Després de 
tornar 

Demanar crèdits atorgats per l'estada 
(1,5 per mes)   

2- Un cop finalitzada la mobilitat 
 
ORE 
 
Un cop finalitzada l'estada, en el termini màxim de 30 dies (mai més tard del 30 de 
setembre de 2020), cal fer els següents tràmits per a justificar la seva estada:  

- Certificat d'estada (original). Cal carregar el document original amb tots els 
apartats omplerts i signat per la universitat de destí a la plataforma 
MOBOUT. 

- Qüestionari UE (online). Un cop hagi finalitzat l'estada, es rebrà 
automàticament un email enviat per la Comissió Europea per tal de 
respondre un qüestionari sobre l’estada. Atenció: cal vigilar perquè el 
remitent del missatge és replies-will-be-discarded@ec.europe.eu i sovint va 
a parar a l'spam. 

- Segona part del test de nivell de llengua (OLS) de la Comissió Europea 
(online). Es rep una nova invitació per email cap al final de l'estada per fer la 
segona part del test de nivell. Hi ha un termini de 15 dies per respondre el 
test i és un requisit obligatori per justificar l'estada. No caldrà que facin el 
segon test OLS aquells estudiants que van treure un C2 al primer test. 

Un cop realitzats aquests tràmits, es procedirà a fer el pagament restant de l'ajut 
segons l'estada real que consti al certificat d'estada. En cas d'estudiants que hagin 
ampliat la seva estada segons allò previst inicialment, només podran rebre l'ajut 
corresponent a tota l'estada si la UdG disposa de fons sobrants al final de la 
convocatòria.  

Facultat 

Un cop la facultat rebi el certificat de notes (Transcript of Records) es comprovarà que 
les assignatures cursades i qualificades coincideixin amb les incloses al Learning 
Agreement i els possibles documents de canvis que s’hagin formalitzat. Des de la 
secretaria acadèmica es procedirà a actualitzar l’expedient segons les instruccions de 
l’ORI.   

L'Oficina de Relacions Exteriors atorga 1,5 ECTS de reconeixement acadèmic per mes 
complet d'estada a l'estranger a tots aquells estudiants participants en el programa de 
mobilitat Erasmus, fins a un màxim de 6.  A partir de la càrrega del certificat d’estada a 
Mobout l’estat s’actualitzarà per passar a finalitzada i des de la secretaria s’iniciarà el 
procés del reconeixement dels crèdits atorgats per l’estada feta. Es rebrà l’avís per email 
per demanar el reconeixement a través de l’apartat de tràmits de l’expedient. 

https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Altra-oferta-formativa/Activitats-amb-reconeixement-de-credits/detall?id=20
https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Altra-oferta-formativa/Activitats-amb-reconeixement-de-credits/detall?id=20

