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Nom Gestionar els programes de mobilitat i intercanvi de l’estudiant 

Codi E5_2                   

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Estudiants de grau de l'Escola  

Tipologia (  ) Estratègic     ( x ) Clau             (  ) De suport 

Responsable Cap de Serveis Campus. 

Unitat administrativa 
que en fa seguiment 

Servei de Relacions Internacionals de TecnoCampus  

Objectiu Tecnocampus aposta fort per la internacionalització, el seu objectiu 
estratègic és afavorir la mobilitat de la comunitat universitària oferint 
oportunitats que contribueixin a millorar les seves carreres professionals.
La internacionalització es tradueix en capacitar als nostres professors, 
estudiants i personal per desenvolupar-se professionalment en un entorn 
global, a través dels intercanvis de mobilitat, la millora de competències 
lingüístiques i la implementació de projectes conjunts amb universitats 
d'arreu del món. 

Resultats del procés . Convenis de mobilitat internacional amb institucions estrangeres 
. Professorat, Estudiants i Personal d’Administració i Serveis que participen 
en activitats de mobilitat.  

Documentació 
associada (entre 
parèntesi, ubicació de 
la documentació) 

Convenis amb institucions (arxiu del servei de relacions internacionals) 
Convocatòria de programes de mobilitat (servei de relacions internacionals) 
Adjudicacions (servei de relacions internacionals) 

Indicadors Estudiants sortints i entrants 
PDI sortints i entrants 
PAS sortints i entrants 
Nombre de convenis 
Satisfacció dels estudiants amb la mobilitat internacional 
Satisfacció del PDI amb el servei de relacions internacionals 
Satisfacció del PAS amb el servei de relacions internacionals 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Docència. 
E5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge.  
Validat pel programa AUDIT. Directriu 3. Desenvolupament de 
l’ensenyament i altres actuacions orientades als estudiants.  
El procés incorpora els mecanismes del cicle de qualitat. 
Quadre de comandament: sistema d’avisos per a la detecció i prevenció de 
desviacions sobre els indicadors. Dimensió: mobilitat  
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Normativa ● Normativa de mobilitat d'estudiants de grau de la Universitat 
Pompeu Fabra (Acord del Consell de Govern de 2 de març del 
2011) 

● Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau (Acord del 
Consell de Govern de 9 de juliol del 2008) 

● Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels 
estudis de grau (Acord del Consell Social de 3 de juliol del 2008) 

● Règim de progressió de la UPF i programes d'intercanvi (Acord de 
la Comissió Acadèmica del consell Social de 19 de febrer del 2007) 

● Normativa sobre l'expedició del suplement europeu al títol a la UPF 
(Acord del Consell de Govern d'1 de febrer del 2006) 

● Regulació dels coordinadors de mobilitat (Acord del Consell de 
Govern de 15 de juliol del 2009) 

● Carta Universitària ERASMUS 
● Convocatòria d'intercanvis internacionals d'estudiants 

TecnoCampus de cada curs 
● Convocatòria de mobilitat internacional PDI-PAS de cada curs 

Aplicatiu de gestió  Sigma Mobilitat Internacional  

Sistemes i canals de 
difusió 

http://www.tecnocampus.cat/ca/mobilitat-internacional 
Comunicació amb Canals on/off (xarxes socials, correu electrònic, plafons, 
fires de mobilitat internacional, sessions informatives,…) 
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EstudiantEntitats finançadores 

Coordinador acadèmic 
de Relacions 

Internacionals de 
l’Escola

Servei Relacions 
Internacionals
TecnoCampus

Diferents 
Òrgans i unitats

Comissió Relacions 
Internacionals

Acords de 
reconeixement de 

màster

Normativa mobilitat

Línies estratègiques 
TecnoCampus

Acreditació Carta 
Erasmus

inici

Normativa 
acadèmica de grau i 

màster

Millores identificades 
del procés

Identificar les 
necessitats/

oportunitats de 
mobilitat

Analitzar els 
requisits dels 
programes 
mobilitat

Proposar acords/
convenis amb 

institucions

Aprova acords, 
convenis

Proposar activitats 
mobilitat

Si

Pàg. 2

Estat: ( ) En elaboració ( x) Validat. Cap de Serveis Campus.   

Fi No
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EstudiantEntitats financeres 

Coordinador acadèmic 
de Relacions 

Internacionals de 
l’Escola

Comissió Relacions 
Internacionals

Servei Relacions 
Internacionals
TecnoCampus

Diferents 
Òrgans i unitats

Pàg. 1

Elaborar i difondre 
els programes de 

mobilitat
Convocatòries 
Programes de 

mobilitat

Gestionar la 
participació en els 

programes

Resoldre la 
participació

Resolució 
adjudicació

Executar i fer el 
seguiment de les 

activitats dels 
programes 

Informes requerits

Gestionar el 
reconeixement 

acadèmic 
activitats mobilitat

Rconeixement de 
crèdits

Rconeixement de 
crèdits

Pàg. 3

Estat: ( ) En elaboració ( x) Validat. Cap de Serveis Campus.   



E5_2 Gestionar els programes de mobilitat i intercanvi de l’estudiant 3/3

EstudiantEntitats financeres 

Coordinador acadèmic 
de Relacions 

Internacionals de 
l’Escola

Comissió Relacions 
Internacionals

Servei Relacions 
Internacionals
TecnoCampus

Diferents 
Òrgans i unitats

Pàg.2

Avaluar els 
programes de 

mobilitat

Justificar els ajuts 
dels programes de 

mobilitat 

Informe de 
seguiment

Informe avaluació

Incorporar millores 
accions i 

procediments 
mobilitat

Fi

Estat: ( ) En elaboració ( x) Validat. Cap de Serveis Campus.   
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