CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA
MOBILITAT INTERNACIONAL 2020-21
ESCOLA D’ENGINYERIA
Vist que un cop finalitzada la convocatòria ordinària de mobilitat internacional
han quedat places vacants i que hi ha estudiants participants que no han
obtingut cap plaça. Vist que degut a la situació mundial generada per la
COVID-19 moltes universitats sòcies han cancel·lat les estades i per tant les
places adjudicades han resultat inviables.
Vist que les bases de la convocatòria preveuen la possibilitat que l’Escola
d’Enginyeria obri un període per a readjudicar les places vacants i d’acord amb
la resolució de 13 d’octubre de la Vicerectora per a la Direcció de Projectes per
a la Internacionalització.
RESOLC
Obrir un període de sol·licitud extraordinari del 14 al 16 d’octubre del 2020 de
les places vacants que consten a l’annex 2, segons llista elaborada pel Servei
de Relacions Internacionals. Aquesta llista només inclou aquelles universitats
de destinació amb places vacants a països on els ciutadans espanyols no
tenen prohibida l’entrada, que a data de la publicació d’aquesta convocatòria no
consta que hagin cancel·lat les estades i per les quals el termini de nominació
pel segon semestre encara permet gestionar l’admissió dels possibles
adjudicataris.
REQUISITS
D’acord amb les bases de la Convocatòria Ordinària de Mobilitat Internacional
d’Estudiants de la UPF per al curs acadèmic 2020-21 (de 29 d’octubre del
2019) el requisits de participació són:
● Haver participat a la convocatòria ordinària de mobilitat internacional
2020-21 (sol·licitud admesa).
● No haver fet cap mobilitat en cursos anteriors i no haver obtingut
plaça o que la universitat de destinació hagi cancel·lat el semestre o
semestres d’estada adjudicats en la convocatòria ordinària.
● Degut a la situació actual es permet participar als alumnes que hagin
presentat la seva renúncia per motius COVID abans de les 23:59h del
15 d’octubre del 2020.
El Servei de Relacions Internacionals ha elaborat una llista (annex 1) de tots els
estudiants en llista d’espera i de les renúncies a data 08/10/2020, amb la seva
mitjana d’expedient i curs en la convocatòria ordinària i nivells d’idioma
acreditats. Aquest llistat té efectes de llistat provisional d’admesos per aquesta
convocatòria extraordinària.

Els requisits específics de cada plaça són els mateixos que constaven a la
convocatòria ordinària (oferta de places). Pel que fa al requisit d’idioma, es
tindrà en compte, exclusivament, els nivells acreditats en la Convocatòria
ordinària de mobilitat internacional.

CONDICIONS DE L’ESTADA
L’estada haurà de ser al segon semestre. La realització de l’intercanvi queda
condicionada al compliment dels terminis i requisits establerts per la Universitat
de destinació i a l’estat i requisits que es puguin imposar per causa de la
COVID-19.
L’admissió definitiva dels candidats nominats per la UPF, així com les
condicions d’impartició de la docència, són decisió de la universitat de
destinació.
SOL·LICITUD
Les persones interessades hauran de fer la seva sol·licitud mitjançant una carta
de motivació amb el programa d’estudis a l’estranger i es lliurarà a la Secretaria
de l’Escola d’Enginyeria a través del CAU : (Secretaries de Grau/ Enginyeria
Politècnica. Categoria: tràmits durant el curs/Mobilitat/Consulta General). Si es
considera necessari, es podrà convocar una entrevista personal amb el
coordinador d’intercanvis. L’estudiant només podrà sol·licitar, com a màxim, 5
destinacions. A la sol·licitud hi ha d’aparèixer:
1- Nom, cognoms, NIA, estudis i curs actual
2- Nivell d’idioma acreditat a la convocatòria ordinària
3- Nivell d’idioma que s’aporta nou (si s’escau) En aquest cas cal enviar adjunt
al CAU el certificat.
4 - Universitat de destinació de la mobilitat
5- L’acceptació de les bases de la convocatòria extraordinària.
Un cop comprovada la informació, la Secretaria de l’Escola d’Enginyeria
publicarà un llistat provisional dels sol·licitants admesos a la convocatòria el dia
19/10; contra aquest llistat es podran presentar al·legacions fins el dia 20/10 i la
pròpia Secretaria publicarà la llista definitiva d’admesos el dia 28/10.

SELECCIÓ
Criteris:
1- Prioritat als estudiants que els hi manquin menys crèdits per acabar el grau.
2- Els estudiants amb plaça adjudicada a la convocatòria ordinària 2020-21.
3- Estudiants que a la convocatòria ordinària 2020-21 van quedar en llista
d’espera.
Les places s’assignaran per ordre de nota respectant la prioritat dels col·lectius
i els requisits de la plaça.
Un cop publicada la llista definitiva d’admesos es constituirà una comissió
formada per la coordinadora de Mobilitat de l’Escola d’Enginyeria, la cap del
Servei de Relacions Internacionals (o en qui ella delegui), la cap de la
Secretaria de l’Escola d’Enginyeria (o en qui ella delegui) que assignarà les
places objecte de concurs segons els criteris de la convocatòria.
En tot allò no previst, s’aplicarà el que estableixen les bases de la Convocatòria
Ordinària de Mobilitat Internacional d’Estudiants de la UPF per al curs
acadèmic 2020-21 (de 29 d’octubre del 2019) i la Normativa de mobilitat
d’estudiants de grau (acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011).

PUBLICACIÓ
Publicarem l’assignació de places definitiva al Campus Global el 28 d’octubre
del 2020.
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