Comunicat als estudiants outgoing

Benvolguda, benvolgut estudiant:
Ja saps que en aquests moments ens trobem en una situació mundial excepcional
atesa la crisi sanitària produïda per la propagació de la COVID-19. Per aquest motiu,
t'aconsellem fermament que segueixis les directrius que marquin les autoritats del teu
país de destí i la institució on estudies.
Així mateix, et fem saber que:
La UPC NO ha donat cap indicació de repatriació dels estudiants de mobilitat
desplaçats, que en tot cas, han de seguir les indicacions de les autoritats sanitàries
dels països on es trobin.
Els estudiants que hagin iniciat l'estada durant el Q2 i, per voluntat pròpia, hagin
decidit tornar hauran de seguir el procediment següent:
•
•
•

Sol·licitar a la Universitat de destinació un certificat d'estada amb les dates
d'inici i fi de la mobilitat.
Lliurar-lo a través de l'e-Secretaria.
Renunciar de manera expressa a l'estada a través del portal de tràmits de la
Seu Electrònica de la UPC:
https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/registre/Instanciagenerica

Des de Serveis Generals es contactarà amb la Universitat de destí per que certifiqui la
suspensió de les classes/tallers/laboratoris i de les mesures pal·liatives que en cada
cas s'han pres. D'aquesta manera, podrem valorar millor la situació de cada estudiant.
Respecte a la matrícula UPC, un cop hagueu renunciat a l'estada a través de la seu
electrònica, des del Servei de Gestió Acadèmica es renunciaran les vostres estades i
s'esborraran els plans de matrícula, per tal que us pugueu matricular d'assignatures
del Q2 de la vostra escola/facultat UPC. En la mesura del possible, intentarem encabirvos i tutoritzar-vos per tal que finalitzeu aquest quadrimestre amb èxit.
T'aconsellem, a més, que et registris al Registro de Viajeros del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que és una eina que té com a fi que les
autoritats espanyoles puguin localitzar o contactar les persones en cas necessari.
Aquest registre es pot realitzar a través de http://registroviajeros.exteriores.gob.es.
Ben cordialment,
Juan Jesús Pérez,
Vicerector de Política Internacional UPC

