
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
Adreçes I telèfons de contacte 
 

Gabinet de Relacions Internacionals  
 

Pl. Eusebi Güell, 6 Edifici Vèrtex 
Campus Nord 
Tel: +34 93 413 75 05 
Fax: +34 93 413 75 03 
international@upc.edu  
 
Horari d’atenció: 
Matí: De dilluns a divendres de 9h a 14h 

 

El Gabinet de 

Relacions 

Internacionals 

 

 
és la unitat de la UPC que 

promou la mobilitat 

internacional, ajuda a la 

projecció externa de la 

institució, la vincula a 

d'altres organismes i 

institucions i ofereix suport 

a la internacionalització de 

la nostra comunitat 

universitària 
 

 
Oficina de Mobilitat Internacional d’Estudiants 
 

C/Jordi Girona, 1-3 Edifici C3, Plaça Telecos 
Campus Nord 
Tel: +34 93 401 69 37 
Fax: +34 93 401 74 02 
oficina.mobilitat.internacional@upc.edu 
 

Horari d’atenció: 
Matí: De diluns a divendres de 10h a 14h 
Tardes: Els dimecres de 16ha 18h  (només del 16 de 
setembre al 15 de juny) 
 

http://www.upc.edu/sri 
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Prestacions a les unitats de la UPC 

Compromisos amb els estudiants Compromisos amb els professors, investigadors i PAS 

 

 
• Col·laborem amb les unitats i els campus de la 

UPC, a través de presentacions i actes formatius dels 

programes de mobilitat. 

 

• Sol·licitem de forma integrada les subvencions per als 

programes Erasmus+ de mobilitat internacional de la 
Convocatòria general, gestionem el finançament i 

justifiquem la despesa a les administracions 

corresponents. 

 

• Establim contactes inicials i donem suport tècnic 

en la programació, la coordinació i la logística 

d'estades de visites institucionals i internacionals 

(comunicacions, localització, negociació de 

condicions i organització d'espais, servei d’àpats, 

documentació, allotjament.). 

 
• Ajudem a l’àmbit internacional per a la promoció 

d'activitats que organitzen els serveis i les unitats 

de la UPC. 

 

• Assessorem, tramitem i fem el seguiment 

dels convenis internacionals. 
 
• Participem en la promoció internacional 

de programes específics. 

Si ets estudiant de la UPC i vols 

participar en un Programa de 

Mobilitat (PM), pots: 
 
• Informar-te mitjançant el nostre 

web actualitzat setmanalment (PM, 

universitats de destinació, 

possibilitats de finançament, formació 

en idiomes, enllaços d’interès). 

 
• Informar-te sobre tràmits abans de 

marxar a l'estranger (cobertura 

mèdica, carnet internacional), rebre 

informació sobre els ajuts i conèixer 

com obtenir els millors crèdits a la 

mobilitat en condicions avantatjoses 

segons la teva situació. 
 
 
 
Si ets un estudiant estranger, abans 

d'arribar a la UPC, a través del 

nostre web pots: 
 
• Obtenir informació institucional 

de la nostra universitat. 
 
• Orientar-te en la cerca especialitzada 

d'allotjament a la ciutat mitjançant 

les plataformes amb les que la UPC 

gaudeix d’un acord. 
 
 Informar-te sobre cursos de català 

i castellà. 
 
 
OMI: Oficina de Mobilitat Internacional 
d'estudiants 
 

 

Quan siguis a la UPC, des de la nostra 

oficina de l’OMI t'oferim: 
 
• Lliurar-te la carpeta d'acollida amb 

informació complementària per a la 

teva estada (guia d’acollida, informació 

turística, cursos d'idiomes, recursos 

lingüístics, serveis d’esports, etc.) 

 

• Informar-te sobre convocatòries, 

invitacions i activitats promogudes a 

les ciutats per la comunitat 

d'estudiants visitants. 
 
• Assessorar-te sobre temes necessaris 

per a la teva estada, com ara 

assegurança mèdica, allotjament, 

escolarització dels fills, inserció laboral, 

informació ciutadana i cultural, cursos 

de català i castellà i contacte amb 

associacions internacionals. 
 
• Assessorar-te en tràmits legals 

obligatoris a realitzar en arribar a 

Espanya ( per a tu i els teus familiars) 

com ara empadronament, registre de 

ciutadà comunitari, targeta TIE d’estada 

per estudis (per a estudiants no 

comunitaris), etc. 
 
• Tramitar-te la renovació del teu 

permís d’estada per estudis ( i dels 

teus familiars) a Espanya, l’extensió del 

teu visat d’estudiant, el permís 

d’estada per mobilitat dintre de la 

Unió Europea i si s’escau, assessorar-

te sobre l’autorització de retorn. 
 
 En cas de pèrdua o robatori del teu 

passaport, tramitar-te un certificat de 

constància de visat. 

 

 Tramitar-te l'ajut de matrícula de 

doctorat si la UPC gaudeix d’un 

conveni amb la teva universitat o la 

institució que et concedeix la beca i si 

hi estàs autoritzat. 

Si ets PDI o PAS de la UPC i estàs 

interessat a fer una estada, 

docència, recerca, o gestió a una 

institució estrangera, pots: 
 
• Disposar d'informació 

especialitzada i actualitzada al 

nostre web, on trobaràs dades 

sobre activitats internacionals, 

convocatòries, ajuts, convenis, 

programes internacionals, etc. 
 
• Informar-te sobre la presentació 

de les sol·licituds dels ajuts a la 

mobilitat internacional. 

 

• Informar-te sobre els tràmits 

que has de fer abans de marxar 

del país: Seguretat Social i visats 

Si véns a fer una estada de 

docència, de recerca o de 

gestió, t'oferim: 
 
• Enviar-te electrònicament 

informació sobre els tràmits legals 

i administratius que haureu de fer 

abans de sortir del vostre país de 

residència, tu i la teva família. 
 
• Assessorar-te abans d'arribar a 

Catalunya sobre possibilitats 

d'allotjament, assegurances 

mèdiques, empadronament, 

escolarització dels fills, transports a 

les ciutats, guies, informació 

turística, informació fiscal. 
 
• Tramitar-te els permisos 

d'estada, residencia i treball a 

Espanya, que necessitaràs abans 

d'iniciar l'estada. 
 
• Acompanyar-te personal i 

tècnicament en els tràmits 

administratius i legals 

necessaris per a la teva estada 

en l’UPC. 
 
Si ets personal administratiu 
d’una universitat sòcia, t’oferim: 
 
 
 Acollir-te en una setmana 

formativa i d’intercanvi de 
bones pràctiques i 
coneixements. 

 

Suport al Consell de Direcció 

 
• Donem suport en la participació de 

xarxes internacionals acadèmiques 
 
• Donem suport tècnic i logístic en l’organització 

de visites institucionals internacionals, viatges 

prospectius i missions. 
 
• Elaborem informes d’institucions internacionals 


