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 Assegurança mèdica

SESSIÓ INFORMATIVA MOBILITAT



1. BEQUES ERASMUS

 ERASMUS.ES (Beca del MECD)

 ERASMUS+ (Beca de la Comissió Europea)

* La beca ERASMUS+ i la beca ERASMUS.ES no són compatibles entre si. 

 Beca MOBINT (Beca de la Generalitat)

2. STUDY ABROAD & CONVENIS BILATERALS

 BEQUES ON THE MOVE

 Beca MOBINT (Beca de la Generalitat)

TIPUS DE BEQUES



1. BEQUES ERASMUS



Tots els alumnes seleccionats per fer una estada Erasmus amb nivell

d’anglès B2 acreditat poden presentar-se a la convocatòria del MECD.

IMPORTANT: Els interessats hauran de cursar la sol·licitud 

directament al MECD dins dels terminis establerts.

BECA ERASMUS.ES (Beca del MECD)



BECA ERASMUS.ES (Beca del MECD)
*DADES Curs 2015-16

En cas de rebre beca econòmica del MECD, es finança fins a un màxim de 5 mesos, tot i 

que la durada de l’Erasmus pot ser major. 

GRUP 1: 400€/mes

Dinamarca, Irlanda, Francia, Italia, Austria, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Liechtenstein, 

Noruega.

GRUP 2: 350€/mes

Bélgica, República Checa, Alemania, Grecia, España, Croacia, Chipre, Luxemburgo, Países

Bajos, Portugal, Eslovenia, Islandia, Turquía.

GRUP 3: 300€/mes

Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, la ex 

República Yugoslava de Macedonia



Gestió dels pagaments Beca Erasmus.ES

Pagament curs 2015-16: 100% de la beca a l’inici de la mobilitat.

El MECD gestiona directament el pagament (Presentant

documentació necessària a la convocatòria).

IMPORTANT
BECA ERASMUS.ES i BECA ERASMUS+ NO SÓN COMPATIBLES. 

SI TENS UNA NO POTS TENIR L’ALTRA



Els alumnes beneficiaris de beca general del MECD durant aquest 

curs, rebran 100€/mes addicionals.

BECA ERASMUS+ (Comissió Europea)
*DADES CURS 2015-16

En cas de rebre beca econòmica Erasmus, es finança fins a un màxim de 5 mesos, tot i que la 

durada de l’Erasmus pot ser major. 

GRUP 1: 300€/mes

Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia 

i Suïssa.

GRUP 2: 250€/mes

Alemanya, Bèlgica, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, 

Portugal, República Txeca, Turquia i Xipre.

GRUP 3: 200€/mes

Bulgària, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i antiga 

República Iugoslava de Macedònia.



Sol·licitud de la beca

ALUMNES UPF:

La beca s’assigna automàticament a tots els alumnes beneficiaris d’una

mobilitat Erasmus, que no hagin sol·licitat la beca Erasmus.Es

ALUMNES UPC:

Els alumnes que no sol·licitin la beca Erasmus.Es cal que es presentin a la

convocatòria d’ajuts econòmics Erasmus+ de la UPC.

http://www.upc.edu/sri/estudiantat/mobilitat-destudiantat-de-la-upc/mou-

te2015-2016/mou-te2015-2016-1

http://www.upc.edu/sri/estudiantat/mobilitat-destudiantat-de-la-upc/mou-te2015-2016/mou-te2015-2016-1


Gestió dels pagaments Beca Erasmus+

Primer pagament:

ALUMNES UPF: 70% del total de la beca a l’inici de la mobilitat, presentant la

documentació d’arribada requerida (Certificat d’arribada, fitxa de dades

bancàries i test inicial d’idioma de la Comissió Europea)

ALUMNES UPC: 70% del total de la beca en el moment de la publicació per

part de la UPC de la resolució final d’adjudicacions de les beques Erasmus+.

Segon pagament:

30% del total de la beca al finalitzar la mobilitat i lliurar la documentació de

retorn (Certificat d’estada, informe final, test final d’idioma de l’OLS i certificat

de notes oficial).



Tots els alumnes seleccionats (Erasmus, Study Abroad i Convenis Bilaterals) per

fer una estada de mobilitat poden sol·licitar la beca MOBINT acomplint els

requisits.

*REQUISITS Curs 2015-16

 Acreditar nivell B2 d’anglès

 Selecció per nota mitjana de l’expedient

En convocatòries anteriors, l’import va ser de 200€ mensuals amb un màxim

de 6 mesos (1.200€).

Les bases de la convocatòria es faran públiques a través de la pàgina web

www.gencat.cat/agaur

IMPORTANT: Els interessats hauran de cursar la sol·licitud directament a 

l’AGAUR dins dels terminis establerts.

BECA MOBINT (GENERALITAT)

http://www.gencat.cat/agaur


2. STUDY ABROAD  

CONVENIS BILATERALS



BECA ON THE MOVE 

Tots els alumnes seleccionats per fer una mobilitat internacional en els

programes Study Abroad i Convenis Bilaterals poden optar a aquesta

beca.

• BECA ON THE MOVE: Beca privada concedida pel Banc de Sabadell

als alumnes de TecnoCampus (1.000€ per alumne i un total de 10

beques). La selecció es farà la primera setmana de Maig en base a

l’expedient acadèmic, i l’acte de lliurament tindrà lloc el 18 de Maig.



Nominacions i documentació d’inscripció

S’han enviat les nominacions a les universitats de destinació.

La gran majoria d’universitats us enviaran la informació necessària, així com

els formularis d’inscripció i de reserva d’allotjament.

Us suggerim que busqueu la informació que necessiteu a través de la pàgina

web de la universitat d’acollida.

Si després d’haver rebut i consultat tota la informació teniu algun dubte,

poseu-vos en contacte directament amb la universitat de destinació.

IMPORTANT: Heu de tenir en compte els terminis i requisits que us sol·liciti  

la universitat d’acollida. 



Acord acadèmic 

1. Decidiu quines assignatures voleu matricular el curs 2016-17 al TecnoCampus.

2. Busqueu a la pàgina web de la universitat de destinació quines assignatures ofereixen per l’any

vinent per els estudiants d’Erasmus.

3. Cal cercar a la universitat de destinació assignatures similars amb les assignatures que

matriculareu el curs vinent a TecnoCampus.

4. Amb aquesta proposta, reserveu la vostra cita amb el/la coordinador/a acadèmic/a

internacional per tramitar el vostre “Acord Acadèmic”

-ESCSET: Aleksander Kucel (akucel@tecnocampus.cat)

-ESCST: Noemí Serra (nserra@tecnocampus.cat)

-ESUPT: Ester Bernadó (ebernado@Tecnocampus.cat)

5. Formalitzeu l’acord acadèmic amb el/la coordinador/a acadèmic/a i empleneu el Learning

Agreement que haureu d’enviar a la universitat d’acollida.

mailto:akucel@tecnocampus.cat
mailto:nserra@tecnocampus.cat
mailto:ebernado@Tecnocampus.cat


Canvis Acord Acadèmic 

Una vegada arribeu a destí, si necessiteu fer canvis a l’acord acadèmic,

disposareu fins al 30 d’octubre (primer semestre) o fins al 10 de març (segon

semestre) per modificar les assignatures escollides prèviament.

Envieu aquesta proposta al vostre coordinador acadèmic, qui l’haurà de validar.

IMPORTANT: Aquest tràmit és imprescindible per poder incorporar els ECTS 

cursats en el marc d’un programa de mobilitat internacional al vostre expedient.



Matrícula

Pel que fa a la matrícula a TecnoCampus, l’haureu de formalitzar seguint els períodes

marcats al calendari de la vostra escola.

A la Universitat de destinació no heu de pagar matrícula, només heu de pagar la

matrícula de TecnoCampus, excepte els alumnes del programa “Study Abroad”, que

heu de pagar matrícula a destí (preu especial TecnoCampus) i a TecnoCampus només

pagareu el 15% dels ECTS que convalideu.

IMPORTANT: No podreu gaudir de la plaça de mobilitat internacional si no heu formalitzat 

la vostra matrícula a TecnoCampus.



Assegurança mèdica
És absolutament imprescindible que durant l’estada a l'estranger estiguis cobert per una 

assegurança mèdica.

a) Assistència sanitària pública

D’acord amb la legislació comunitària, tens dret a rebre assistència sanitària completa al país de destinació i

en les mateixes condicions que els beneficiaris d'aquell país, mentre durin els teus estudis a l'estranger en el

marc del programa de mobilitat, sempre que es compleixin les dues condicions següents:

Que el país de destinació sigui membre de l’Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i

Liechtenstein) o Suïssa.

Que constis com a beneficiari en una cartilla de la Seguretat Social, el titular de la qual estigui cotitzant en el

moment de tramitar la cobertura sanitària o bé sigui pensionista.

Cal que abans de marxar contactis amb el Centre d'Atenció i Informació de la Seguretat Social (CAISS

http://www.seg-social.es ) i que t’indiquin com fer la tramitació.

b) Assegurança mèdica privada

Els estudiants que queden fora de l'àmbit de cobertura de la Seguretat Social, han de subscriure una

assegurança privada que cobreixi els costos d'assistència mèdica durant la seva estada a l'estranger.

http://www.seg-social.es/


Consulteu tots els tràmits a la pàgina web 

d’Internacional 

QUÈ HE DE FER PER MARXAR?

http://www.tecnocampus.cat/ca/mobilitat-internacional

http://www.tecnocampus.cat/ca/mobilitat-internacional


GRÀCIES!

Més informació: rrii@tecnocampus.cat


