MOBINT-MIF 2021-2022

MOVE & LEARN!
Ajuts per a les estades Erasmus, programes de
mobilitat internacional i el Programa de millora
i innovació en la formació de mestres.

QUÈ ÉS MOBINT-MIF?
És un ajut destinat a l’estudiantat que ha estat
seleccionat per fer una estada acadèmica de
mobilitat el curs 2021-2022, amb la ﬁnalitat de
contribuir al ﬁnançament de les despeses que
comporta cursar estudis en altres països.
Per estada s’entén el període que transcorre
des de la data d’incorporació presencial a la
universitat o al centre de destinació, ﬁns a la
data de ﬁnalització d’aquesta incorporació
presencial. Per al còmput de l’ajut, només es
tindran en compte els dies d’estada
acadèmica. En el cas que la durada sigui inferior
a la prevista a la resolució inicial de concessió,
es modiﬁcarà aquesta resolució i l’import
atorgat es reduirà en funció del període
d’estada efectiu. Si, ﬁnalment, la durada fos
superior a la prevista, no s’augmentarà l’ajut.

Cal assenyalar que la modalitat C fa
referència a la mobilitat en el marc del
Programa de millora i innovació en la
formació de mestres, el qual té com a
objectiu contribuir a millorar la formació
inicial de les mestres i els mestres.

PERSONES DESTINATÀRIES
Modalitat A: estudiantat de les universitats
catalanes que participa en el Programa
Erasmus + i en els països associats següents:
Regne Unit, Suïssa, Illes Fèroe, Andorra,
Mònaco, Sant Marino i Ciutat de Vaticà.
Modalitat B: estudiantat de les universitats
catalanes que participa en programes de
mobilitat internacional a la resta de països
del món.

Modalitat C: estudiantat de les universitats
catalanes, que participa en programes de mobilitat
internacional i cursa el grau en Educació Infantil o
el grau en Educació Primària, en les diferents
ofertes que s’imparteixen en el marc del Programa
de millora i innovació en la formació de mestres.

DURADA
El temps màxim per al qual es concedirà l’ajut
objecte d’aquesta convocatòria és de 6 mesos,
independentment de la durada de l’estada.

IMPORT
Es concedirà un ajut de 200 € mensuals d’acord
amb la durada de l’estada (màxim 6 mesos).

TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació de sol·licituds és
del 22 de setembre al 21 d'octubre de 2021.
La convocatòria ha estat publicada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 8506, de 21 de setembre.

REQUISITS DE L’ESTUDIANTAT
Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre
de la Unió Europea o, en el cas de l’estudiantat
no comunitari, acreditar la condició de
persona resident.
És imprescindible haver formalitzat la
matrícula en una universitat del sistema
universitari de Catalunya, el curs acadèmic
2020-2021 i 2021-2022, i aquesta situació
s’ha de mantenir mentre duri l’ajut.

REQUISITS A TENIR EN COMPTE
PER A LES MODALITATS A, B I C
Haver superat, com a mínim, 60 crèdits en el
moment de presentar la sol·licitud.
Haver estat seleccionat o seleccionada per
una universitat del sistema universitari de
Catalunya per a una estada en el marc dels
programes de mobilitat internacional d’una
de les tres modalitats.
Acreditar un nivell B2 d’una de les terceres
llengües establertes al sistema universitari
de Catalunya (anglès, francès, alemany o
italià). En el cas que la llengua o les llengües
de docència no coincideixin amb la que
l’estudiant ha acreditat (d’entre les
esmentades anteriorment), ha d’acreditar, a
més, un nivell B2 de la llengua de docència,
tret que aquesta sigui una de les llengües
oﬁcials a Catalunya.
Per a les modalitats A i B, cal tenir com a
mínim una nota mitjana ponderada de
l’expedient de:
5,70 per als estudis de la branca de
coneixement d’Enginyeria i Arquitectura.
6,30 per a la resta de les branques de
coneixement.
Cal remarcar que no es valoraran les llengües
oﬁcials de l’Estat espanyol.

Modalitat A

Modalitat C

S’ha d’estar matriculat o matriculada en algun
dels estudis oﬁcials de grau o de màster
universitari.

S’ha d’estar matriculat o matriculada en el
grau en Educació Infantil o en el grau en
Educació Primària, en les diferents ofertes
que s’imparteixen a totes les universitats del
sistema universitari de Catalunya i que formen
part del Programa de millora i innovació en la
formació de mestres.

Estada acadèmica, amb reconeixement
acadèmic, en el marc del programa Erasmus +
i en els països associats següents: Regne Unit,
Suïssa, Illes Fèroe, Andorra, Mònaco, Sant
Marino i Ciutat de Vaticà, adreçada a
l’estudiantat de les universitats catalanes.

Modalitat B

Estada acadèmica, amb reconeixement
acadèmic a la resta dels països del món, en el
marc dels programes de mobilitat
internacional, adreçada a l’estudiantat de les
universitats catalanes.
S’ha d’estar matriculat o matriculada en algun
dels estudis oﬁcials de grau o de màster
universitari.

Estada acadèmica, amb reconeixement
acadèmic, en el marc del Programa de millora i
innovació en la formació de mestres, de les
universitats catalanes.

En el marc de les relacions bilaterals amb
l’Euroregió Pirineus Mediterrània, s’ha previst
d’atorgar un ajut complementari únic de
600€, per al foment de la mobilitat, adreçat a
l’estudiantat de les universitats catalanes que
cursi estudis en universitats de la regió
francesa de l’Occitània i que resulti beneﬁciari
de la modalitat A .

CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds seran seleccionades segons els criteris i les
puntuacions següents, d’acord amb la disponibilitat
pressupostària de la convocatòria:
Per a les modalitats A i B:

Per a la modalitat C:

a) Criteris acadèmics: 80/100.

a) Criteris acadèmics: 70/100.

b) Coneixement de llengües: 20/100. Es
valoren els nivells C1 i C2 de coneixement de
la llengua o llengües exigides com a requisit.

b) Coneixement de llengües: 20/100. Es
valoren els nivells C1 i C2 de coneixement de la
llengua o llengües exigides com a requisit.

Excepcionalment, es valorarà també el nivell
B2 o superior, si l’estudiantat aporta
l’acreditació del coneixement d’una llengua
diferent de la que ja ha acreditat com a
requisit.

Excepcionalment, es valorarà també el nivell
B2 o superior, si l’estudiantat aporta
l’acreditació del coneixement d’una llengua
diferent de la que ja ha acreditat com a requisit.
c) Puntuació per a crèdits superats al llarg dels
estudis: 10/100.
Cal remarcar que no es pot obtenir l’ajut més
d’una vegada al llarg dels estudis.

OFICINES DE RELACIONS INTERNACIONALS
Les oﬁcines de relacions internacionals de les universitats t’indicaran
els requisits per optar a l’ajut. Pots posar-t’hi en contacte a:
UB: relacions.internacionals@ub.edu

UdL: ri@udl.cat

UOC: erasmus_students@uoc.edu

UAB: internacional@uab.cat

UdG: outgoing.ore@udg.edu

UVic-UCC: relin@uvic.cat

UPC: mob.int@upc.edu

URV: mobility.out@urv.cat

UIC: relint@uic.es

UPF: https://cau.upf.edu/estudis

URL: vicerectorat.rrii@url.edu

UAO CEU: internacional@uao.es

Més informació a:
www.universitatsirecerca.gencat.cat
www.agaur.gencat.cat

@universitatscat
universitatscat
@universitatscat

