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En aquests moments, a causa de la crisi sanitària global provocada pel
COVID-19, no és possible preveure quina serà la situació el setembre de
2020 respecte la mobilitat internacional.
Des del Servei de Relacions Internacionals seguim treballant per fer viables
totes les mobilitats, en cas que la situació ho permeti.
Tingues en compte que les estades quedaran condicionades per les regulacions
i restriccions que puguin emetre les autoritats davant l’evolució de la situació
sanitària, així com per les condicions de continuïtat dels programes d’intercanvi
i/o a l’acceptació de l’estudiant per la universitats de destinació, així com per les
disposicions particulars que puguin adoptar.
Esperem que aquestes FAQs t’ajudin a preparar la teva mobilitat 2020-21
de la manera més acurada!
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I.

1.

ASPECTES PRÀCTICS: COM M’AFECTA
EL COVID-19 A LA MOBILITAT 20-21?
Si tinc una plaça assignada pel 2020-21, podré fer la mobilitat?
Et recomanem que segueixis la informació que rebis per part de la universitat d’acollida, consultar
la seva web (ja que totes tenen un apartat especial sobre el COVID-19 on es va actualitzant
la informació important) i la informació que s’enviï per correu electrònic. Com que des del
TecnoCampus ja hem fet la teva nominació, la universitat de destinació se t’adreçarà directament.

2.

Com encaro la preparació de la meva mobilitat 2020-21 en aquest context?
Et recomanem que facis tots els tràmits que et demani la universitat de destinació (sol·licitud o
registre, matrícula d’assignatures, etc.) i completis l’acord d’estudis amb l’ajuda del teu coordinador
acadèmic.
Tanmateix, de moment, et recomanem precaució abans de fer cap despesa relativa a la
mobilitat (bitllets d’avió, allotjament, visats), sobretot si es tracta de despeses no reemborsables
en cas de cancel·lació del viatge.
A hores d’ara, per exemple, el programa Erasmus només reconeix drets per a mobilitats que ja es van
iniciar de manera física i que s’han reconvertit a virtuals a causa de l’esclat de la COVID-19 durant
el curs 2019-20.

3.

En cas que marxi a un país on calgui visat, puc iniciar els tràmits?
Degut a la situació d’incertesa actual, recomanem anticipar només la despesa mínima assumible en
aquest context, evitant fer despeses que no siguin reemborsables.
En tot cas, si has de tramitar el visat, et recomanem que consultis la informació disponible al web
del Ministeri d’Assumptes Exteriors, on podràs trobar-hi comunicats específics per a cada país.

II.

4.

ASPECTES ACADÈMICS:
MOBILITAT 20-21 I COVID-19
Tinc una mobilitat prevista per al curs 2020-21, però la universitat de destinació encara no
s’ha posat en contacte amb mi.
Tingues en compte que la situació actual ha generat una sobrecàrrega de treball a totes les Oficines
de Relacions Internacionals i per això s’han ampliat terminis de nominacions. És possible que esperin
a finalitzar aquest termini per fer les comunicacions que calgui amb els estudiants.
En aquests moments totes les universitats estem considerant les opcions d’aprofitament i de
viabilitat de la mobilitat del curs acadèmic 2020-21. Algunes universitats sòcies que inicien abans
el curs acadèmic (a l’estiu) han decidit cancel·lar la mobilitat al primer trimestre o oferir alternatives
totalment on-line. Altres prendran decisions en els propers mesos i tingueu la tranquil·litat
i la certesa que us informaran directament o a través nostre.
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5.

Puc posposar la meva mobilitat?
Si, per raons personals, decideixes posposar la teva mobilitat prevista el 1r semestre per a
dur-la a terme en el 2n semestre, en aquests moments no es pot garantir que es compleixin
aquests requisits:
•

Que la universitat de destinació ho permeti. Això no es podrà saber fins després de
l’estiu, aproximadament a l’octubre, moment en que les universitats obren el període
de nominacions per al 2n semestre.

•

Que sigui possible acadèmicament.

Si optes per aquesta opció és molt important mantenir informat, tant el teu coordinador
acadèmic com l’Oficina de Relacions Internacionals. I si, finalment no és possible posposar
la teva mobilitat per no complir algun dels dos requisits anteriors, podràs participar a la
convocatòria de mobilitat per al curs 2021-22 en primera assignació i sense penalització.

6.

Què passa si em cancel·len qualsevol opció de mobilitat el curs 2020-2021?
Si la teva universitat d’acollida ha cancel·lat els programes de mobilitat per al 1r semestre
del curs, tens l’opció de posposar la teva mobilitat en la mateixa universitat, sempre que
compleixis les condicions especificades al punt 5. En cas que no sigui possible posposar-ho,
tindràs dues opcions:

7.

•

Et reservem la mateix plaça que tenies assignada aquesta convocatòria per al
següent curs.

•

Si no vols aquesta plaça podràs participar en la convocatòria de mobilitat per al
curs 2021-22 en primera assignació i sense penalització.

Què passa si la meva universitat d’acollida em comunica que la docència serà
totalment online?
Des del Servei de Relacions Internacionals entenem que participar en un programa on la
docència es realitzarà únicament en format online no et permetrà gaudir de tots els avantatges
que una mobilitat internacional suposa, com l’intercanvi cultural, experiència de creixement
personal en un entorn fora de casa, conèixer persones d’altres països, treballar en entorns
multiculturals, conèixer altres ciutats, etc.
En aquest cas la teva situació serà tractada d’igual forma que una cancel·lació (consulta el punt
6 per veure les condicions).

8.

Què passa si la meva universitat d’acollida em proposa un model de docència híbrid
que combina classes en format presencial i online?
En aquest cas és decisió teva que escullis aquesta opció per a la teva mobilitat internacional.
Si decideixes renunciar perquè aquesta opció no encaixa amb el tipus d’experiència que havies
planificat, podràs participar a la convocatòria de mobilitat per al curs 2021-22 en primera
assignació i sense penalització.
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9.

I si decideixo renunciar a la meva mobilitat 2020-21, atesa la situació delCOVID-19?
Si la teva renúncia és una decisió personal, ja sigui per motius econòmics o per la incertesa de
la situació generada per la COVID-19, també podràs participar en la convocatòria de mobilitat
2021-22 en primera assignació i sense penalització.
Si prens aquesta decisió és important que informis el teu coordinador/a acadèmic i a l’Oficina
de Relacions Internacionals.
No oblidis matricular-te normalment al TecnoCampus

10. Quines alternatives a la mobilitat m’ofereix el TecnoCampus?
A mesura que durant el curs 2020-21 es vagin aixecant les mesures que actualment limiten la
mobilitat intraeuropea, el TecnoCampus té permanentment oberta la convocatòria Erasmus
pràctiques, a la qual pots optar amb un menor marge d’antelació.

11. En cas que finalment no pugui realitzar cap tipus de mobilitat  el curs 2020-21, podré
matricular-me al TecnoCampus?
El TecnoCampus vetllarà per tal que els estudiants que teniu prevista mobilitat no perdeu
el trimestre.

12. Més informació
Si tens dubtes més concrets segons la teva situació, els atendrem a través del correu
electrònic rrii@tecnocampus.cat
Per a dubtes acadèmics, recorda contactar amb el teu coordinador.
III.

ASPECTES ECONÒMICS:
MOBILITAT 20-21 I COVID-19?

13. Quina és la situació de les beques per al curs 2020-21?
El TecnoCampus té previst resoldre les adjudicacions dels ajuts tal i com està previst al
calendari de la convocatòria de mobilitat internacional 2020-21, si el període de suspensió
de terminis dels procediments administratius ho permet.
Tanmateix, totes les mobilitats i els ajuts quedaran finalment condicionats a les regulacions i
restriccions que puguin emetre les autoritats en relació a la situació sanitària i a la continuïtat
i condicions dels programes d’intercanvi i/o a l’acceptació de l’estudiant per part de la
universitat de destinació.
Si la mobilitat és totalment virtual, a hores d’ara i segons les instruccions emeses per
la Comissió Europea, no seria susceptible de finançament Erasmus, ja que la situació
d’excepcionalitat només està reconeguda per al curs 2019-20. Des de Brussel·les s’estan
valorant mesures de flexibilitat, així que anirem actualitzant aquest apartat a mesura que
disposem d’informacions oficials pel curs 2020-21.
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14. He d’avançar algun concepte a la universitat se destinació per al curs 2020-21?
Et recomanem que facis tots els tràmits segons et demani (sol·licitud o registre, matrícula
d’assignatures, etc.) i completis l’acord d’estudis. Tanmateix, de moment, et recomanem precaució
abans de fer cap despesa relativa a la mobilitat (bitllets d’avió, allotjament, visats), sobretot si
es tracta de despeses no reemborsables en cas de cancel·lació del viatge.

15. I si he de renunciar a la meva mobilitat 2020-21 per problemes econòmics?
La COVID-19 també té importants repercussions econòmiques que poden afectar la situació
d’algunes famílies. Si és el teu cas i has de renunciar a la mobilitat per dificultats econòmiques
sobrevingudes derivades de COVID-19, no hi haurà penalització i podràs participar a la
convocatòria de mobilitat 2021-22 en primera assignació.

16. Més informació
Si tens dubtes més concrets segons la teva situació, els atendrem a través del correu
electrònic rrii@tecnocampus.cat

