Patrocinades per:

Bases del Programa de BEQUES INTERNACIONALS
“UPF World” — Curs 2019-20
Des de la seva creació la UPF ha encoratjat la col·laboració acadèmica dels seus centres docents amb
universitats estrangeres i ha fomentat la mobilitat dels seus estudiants i professors a través de
programes i convenis.
En aquests darrers anys, la UPF ha eixamplat la seva xarxa de convenis bilaterals amb països més
enllà de l’àmbit comunitari europeu i els estudiants s’estan acollint a aquesta oferta més diversificada
i plural, amb un creixement de la mobilitat sortint fora d’Europa.
La creació del Programa “UPF World” busca equilibrar les condicions de la mobilitat dins i fora
d’Europa, donant major cobertura als estudiants que marxen en conveni bilateral i, particularment,
dels estudiants becaris MECD, per tal que la seva situació econòmica no condicioni la decisió de
destinació ni el privi d’adquirir una experiència internacional.
Atesa la voluntat de la UPF de donar suport a la mobilitat internacional i a partir de la dotació
pressupostària aprovada cada any, en virtut de la seva aprovació per part del Consell de Govern de la
UPF en data 30 d’octubre de 2018, s’obre la primera edició d’aquesta convocatòria.
1. OBJECTE DELS AJUTS
L’objecte de l’ajut és sufragar parcialment les despeses en què incorrin els estudiants beneficiaris de
places d’intercanvi o mobilitat del curs 2019-2020 durant la seva estada en institucions
d’ensenyament superior amb les quals la UPF tingui signats convenis bilaterals d’intercanvi.
2. IMPORT DELS AJUTS
L'import de l'ajut serà de 1.000€ per estudiant i estada. Aquesta quantitat es complementarà amb
1.000€ addicionals en el cas dels estudiants que siguin beneficiaris de les beques de caràcter general
del MECD durant el curs 2018-19.
La dotació global del programa per al curs 2019-20 és de 130.000€.
3. REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS CANDIDATS EN EL MOMENT DE FER
LA SOL·LICITUD DE MOBILITAT
 Ser estudiant de la UPF i estar matriculat en qualssevol dels graus oficials impartits pels centres
integrats de la UPF, tant en el moment de la sol·licitud, com en el de gaudi de la beca.
 Haver superat un mínim de 50 ECTS.
 Ser seleccionat per una plaça d’intercanvi per al curs 2019-20 per a estudiar a una universitat
amb la que s’hagi subscrit conveni bilateral i no ser beneficiari de beca a través d’altres programes
d’ajuts a la mobilitat internacional convocats directament per la UPF o través de l’A4U.
 Disposar d’una nota mitjana de 6.5 o superior (6.0 per les Enginyeries) a l’expedient acadèmic del
grau a data de la sol·licitud de plaça de mobilitat.
 L’estada de mobilitat acadèmica ha de ser de 3 mesos com a mínim durant el curs 2019-20.
4. CRITERIS DE SELECCIÓ
Els ajuts s’atorgaran entre els estudiants que a la convocatòria de mobilitat internacional hagin
resultat adjudicataris de plaça de conveni bilateral que siguin elegibles d’acord amb els requisits de la
base 3, donant prioritat als estudiants que siguin beneficiaris de les beques de caràcter general del
MECD durant el curs 2018-19.
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Tenint en compte aquest criteri de priorització, tots els estudiants que compleixin els requisits de la
base 3 seran ordenats per nota mitjana segons el càlcul establert pel Reial Decret 1125/2003, de 5 de
setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les
titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, tenint en compte la
nota mitjana mínima per optar de 6.5 o superior (6.0 per les Enginyeries) i fins a esgotar la dotació
global del programa.
Així mateix, en la selecció es tindrà en compte el que es preveu a la clàusula 5.e) de la resolució per la
qual s’aprova la convocatòria ordinària de mobilitat internacional d’estudiants de la UPF per al curs
acadèmic 2019/20: “En cas que les sol·licituds d’ajut per a la mobilitat acadèmica internacional
superin la disponibilitat de recursos, es donarà preferència als estudiants que no n’hagin gaudit abans
d’ajut per a la mobilitat, amb l’excepció dels estudiants de la Facultat de Traducció i Interpretació que
hagin fet l’estada obligatòria”.
5. SOL·LICITUD
Tal com s’estableix a la clàusula 4.4 de les bases de la convocatòria ordinària de mobilitat
internacional, amb la sol·licitud de plaça de mobilitat internacional, s’opta automàticament als ajuts
corresponents. Per tant, no cal fer una sol·licitud específica d’aquests ajuts.
6. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
 Realitzar l'estada i acreditar l'aprofitament acadèmic a la universitat de destinació, d’acord amb
l’apartat 3.3 de les bases de la convocatòria ordinària de mobilitat internacional.
 Participar en l'acollida i orientació dels estudiants internacionals a la UPF.
 Actuar com a ambaixadors de la UPF a la universitat de destinació, amb disponibilitat per a
possibles presentacions o per participar en fires educatives.
 Registrar-se al portal de beques del Santander: www.becas-santander.com
 Totes les altres obligacions inherents al gaudi d’un plaça d’intercanvi i especificades a les bases de
la convocatòria de mobilitat internacional 2019-20 i a la normativa de mobilitat d’estudiants de
grau aprovada per Acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011.
7. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
Correspon a la Vicerectora per a la Direcció de Projectes per a la Internacionalització la convocatòria i
dictar la resolució de concessió dels ajuts.
El llistat d'estudiants adjudicataris serà publicat a la web de la UPF, apartat Estudiar fora
(https://www.upf.edu/web/estudiarfora/la-teva-sol-licitud-tots-els-estudis), durant el mes de maig
de 2019.
La resolució inclourà, si escau, una llista d'espera ordenada d'aquells candidats que, tot i complir els
requisits de la convocatòria, n'hagin quedat exclosos per haver-se superat el nombre d’ajuts oferts. Es
recomana als suplents la inscripció al portal de beques del Santander 1 : www.becassantander.com, per a poder optar automàticament a l’ajut en cas de renúncies.
8. PAGAMENT DE LA BECA
Els beneficiaris hauran d'emplenar i signar el document d'acceptació de la beca, que conté les
condicions de l'ajut i l'acceptació de la cessió de dades a la UPF, i lliurar-lo a l'Oficina de Mobilitat i
Acollida dins dels terminis que s'estableixin en la resolució dels ajuts.
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Quan es registren al portal de beques, els candidats accepten la política de protecció de dades del Santander.
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El pagament de l’ajut es farà per transferència bancària a la persona beneficiària al compte bancari
facilitat i que així consti al document d’acceptació de la beca, en dos terminis:
 El 70% de l’import es farà efectiu quan la UPF rebi el certificat d’incorporació a la universitat
de destinació.
 El 30% restant es farà efectiu quan l’estudiant lliuri a la UPF el certificat d’estada emès per la
universitat d’acollida i empleni el qüestionari de valoració de la seva estada.
La no realització de l’estada en les condicions previstes comportarà per part de l’estudiant la
devolució a la UPF de l’ajut, tret en cas de força major degudament justificada.
9. RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS
Aquests ajuts són incompatibles amb qualssevol altres que atorgui directament la Universitat
Pompeu Fabra o través de l’A4U. Així, en cas que els candidats o suplents d’aquests ajuts resultessin
beneficiaris de l’ajut Erasmus+ Internacional o Santander Iberoamèrica a partir de la llista de
suplents, perdran els drets d’aquest ajut i per tant hauran de renunciar-hi.
Tanmateix, aquests ajuts sí que són compatibles amb ajuts convocats per altres entitats.
10. INTERPRETACIÓ DE LES BASES
Correspon a la Vicerectora per a la Direcció de Projectes per a la Internacionalització resoldre els
dubtes que es puguin generar en la interpretació i l’aplicació d’aquestes bases.
La Vicerectora per a la Direcció de Projectes per a la Internacionalització
P.D. (Resolució del rector de 24.05.2017)

Mª Isabel Valverde Zaragoza
Barcelona, 28 de gener de 2019
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