
  

 

 
 

 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA SICUE (Sistema d’Intercanvi 
entre Centres Universitaris Espanyols) PER A MOBILITATS DE L’ALUMNAT DE 
LA UIB DURANT EL CURS 2018-19 QUE PUBLICA EL SERVEI DE RELACIONS 

INTERNACIONALS 
 

1. Objecte de la convocatòria 
 

Aquesta convocatòria té per objecte que els alumnes de la UIB facin part dels estudis 

universitaris en una universitat de l’Estat espanyol amb la qual s’ha signat prèviament 

un acord bilateral.  

 

La durada mínima de la mobilitat és d’un semestre, i la màxima, d’un curs acadèmic, 

d’acord amb el calendari acadèmic de cada universitat.  

 

2. Requisits per sol·licitar una plaça 
 
- Estar matriculat d’un mínim de 30 crèdits a la UIB durant el curs en què es 

presenta la sol·licitud. 

- Tenir superats un mínim de 60 crèdits en data 30 de setembre de 2017. 

- Seguir matriculat a la UIB durant el curs en què es fa l’intercanvi.  

 

3. Procediment per demanar plaça 
 

Els estudiants han de seguir els passos següents: 

 

1r. Informar-se i decidir a quina universitat volen anar, d’acord amb l’oferta que 

s’estableix per als seus estudis a la web de l’SRI (http://www.uib.cat/internacionals/). 

 

2n. Complir els requisits establerts al punt 2 d’aquesta convocatòria.  

 

3r. Parlar amb el coordinador de mobilitat per veure quina plaça s’adequa més al 

propi perfil curricular.  

 

4t. Emplenar la sol·licitud «SICUE» a través d’UIBdigital. Es poden demanar fins a 

cinc universitats, classificades per ordre de preferència.  

No s’ha d’adjuntar cap tipus de documentació a UIBdigital.  

L’extracte acadèmic s’incorporarà d’ofici a la sol·licitud, i el coordinador de mobilitat 

el podrà consultar directament a UIBdigital.  

 

 



  

 

 
 

4. Calendari de terminis de la convocatòria 
 

Presentació de sol·licituds Adjudicació provisional 
Acceptació/renúncia/ 

reclamació 

Del 13 de febrer al 13 de març de 

2018 
26 de març de 2018 

Del 27 de març al 12 d’abril de 

2018 

 
5. Procediment de selecció 

 

Les sol·licituds dels alumnes que compleixin els requisits s’enviaran als coordinadors 

de mobilitat dels centres, perquè en facin la selecció pertinent d’acord amb els 

principis d’igualtat, mèrit i capacitat, tenint en compte especialment la mitjana 

competitiva de l’expedient acadèmic de l’alumne i l’adequació del programa 

d’intercanvi al perfil curricular, segons estableix la normativa SICUE. 

L’adjudicació provisional es comunicarà a cada alumne per UIBdigital en la data 

especificada al punt 4. 

6. Acceptació de la plaça o renúncia 
 

A partir de l’adjudicació provisional s’obrirà un termini de 10 dies hàbils per acceptar 

la plaça atorgada o renunciar-hi o presentar reclamacions referides únicament a 

durada o període d’estada, a través d’UIBdigital. 

 

En cas de reclamar, una vegada que l’SRI hagi resolt la reclamació a través 

d’UIBdigital, l’alumne haurà d’acceptar la plaça atorgada o renunciar-hi, en el termini 

de 3 dies hàbils.  

 

Després del termini de reclamacions, s’obrirà un període d’acceptació de 3 dies hàbils 

de les places en llista d’espera que hagin quedat vacants. 

 

Una vegada publicada l’adjudicació definitiva, la concessió de la plaça no serà 

definitiva fins que no es rebi l’acceptació formal de la Universitat de destinació 

corresponent. En cas de no obtenir aquesta acceptació, l’estudiant podrà optar a les 

places que hagin quedat vacants a les altres universitats que hagi demanat a la 

sol·licitud.  

 

Els estudiants que hagin obtingut més d’una plaça en els diferents programes 

d’intercanvi, només podran gaudir d’una per any acadèmic. En cas que l’altra plaça 

quedi vacant una vegada tancats tots els processos de selecció dels programes de 

mobilitat per al proper curs acadèmic, s’avaluarà la possibilitat que es puguin 

aprofitar les places concedides. 

 



  

 

 

 

La participació en aquest programa implica l’acceptació d’aquestes bases i les de la 

CRUE - Asuntos Estudiantiles sobre aquest programa. 
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