
FAQs – Estudiants amb plaça de mobilitat internacional (curs 2020-21) 
 
Davant la incertesa que provoca l'emergència sanitària Què he de fer? 

La Comissió Europea, responsable del Programa Erasmus+, no ha suspès aquest 
programa. La UA, seguint les seues directrius, tampoc ha suspès el programa. Pel que fa 
a les places en universitats de països no pertanyents al Programa Erasmus+, la UA manté 
el programa actiu. 

Et recomanem que no renuncies a la plaça de mobilitat que se t'ha concedit per al curs 
2020/21 si encara tens interès a participar. 

Depenent de la regió del món, és possible que la docència en les diferents universitats 
de destinació es reajuste de diverses maneres per a fer front a l'evolució de la pandèmia.  

La Universitat d'Alacant  està en permanent contacte amb les seues universitats sòcies, 
i treballant en un marc de la major flexibilitat possible perquè, en cas que fóra necessari, 
puguem realitzar els ajustos i adaptacions pertinents per a facilitar la mobilitat.  

A mesura que anem tenint informació, us l'anirem comunicant a través de correu 
electrònic i en la web de Mobilitat. 

Si finalment decideixes renunciar, ho podràs fer sense penalització. Per això, de moment 
recomanem que et quedes a l'espera de l'evolució de la situació, així com que estigues 
molt atent/a a la informació que et proporcione la teua universitat de destinació. 

Si tens dubtes, pots consultar al  coordinador o coordinadora de mobilitat del teu centre 
o a l’oficina de Mobilitat (studyabroad@ua.es per a mobilitat europea i 
globalmobility@ua.es per a mobilitat global). 

Tinc una plaça de mobilitat internacional per al curs 2020/21. Quins preparatius he 
d'estar realitzant en aquesta situació d'emergència? 
 
Davant la incertesa sobre l'evolució de l'emergència sanitària en diferents països del 
món, en aquest moment els processos de nominació i preparació per a la mobilitat del 
curs 2020/21 es troben alentits en moltes universitats, inclosa la nostra.  
 
La Universitat d'Alacant  ja ha comunicat a les seues universitats sòcies les nominacions 
del seu estudiantat. Les recomanacions per a l'estudiantat seleccionat en aquest 
moment són: 

• Realitza els tràmits que et requerisca la universitat de destinació. Consulta els 
plans d'estudis d'aquesta,  dissenya l'esborrany del teu acord d'aprenentatge i 
consulta amb el coordinador o coordinadora de mobilitat del teu centre. Recorda 
que l'acord d'aprenentatge es pot modificar si és necessari, sempre que existisca 
consens entre el teu Centre i la Universitat de destinació.  

• Aprofita totes les oportunitats per a millorar les teues competències 
lingüístiques. 

https://sri.ua.es/es/movilidad/coordinadores-centro.html
mailto:studyabroad@ua.es
mailto:globalmobility@ua.es


• Encara que vages consultant informació sobre allotjament en destinació, no 
reserves allotjament no cancel·lable i reembossable en aquest moment. 

• No compres bitllets d'avió ni de tren. 

Si tens dubtes, pots consultar al coordinador o coordinadora de mobilitat del teu centre 
o a l’oficina de Mobilitat (studyabroad@ua.es per a mobilitat europea i 
globalmobility@ua.es per a mobilitat global). 

La meua universitat de destinació ha anunciat que cancel·la la mobilitat per al curs 
2020-2021 
 
En aquest cas, si encara tens interès a participar, la Universitat d'Alacant  tractarà de 
cercar-te una plaça en una altra destinació per al segon semestre.  

 
Tinc plaça per al primer semestre del curs 2020- 21, o per al curs complet, i la meua 
universitat de destinació ha anunciat que només accepta estudiants en el segon 
semestre 
 
En aquest cas, sempre que el teu Centre i la universitat de destinació ho permeten, 
podràs tramitar l'acord d'aprenentatge per al segon semestre.  
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