
   
 

 
Sol·licitud d’ampliació de l’estada Erasmus+ 
Application for the extension of Erasmus+ mobility 
 
 

DADES DEL SOL·LICITANT/ student’s name 
NIF/NIE  
Identification number 

 

COGNOMS I NOM 
Surname & name 

 

Mòbil 
Phone number  

e-mail  

 
Matriculat i al corrent de pagament dels estudis/Enrolled at 
 

(nom de la titulació de la que està matriculat)/(enrolled at the degree in) 
 
Al centre de la UPC /at UPC school 
 
 

(nom de la escola/facultat  on està matriculat) (name of the enrolled school) 
 
Tipus d’estada 
Mobility type 

Nom de la Institució o empresa acollidora 
Host institution name 

Estudis 
Studies 

 

Pràctiques 
Placement 

 

Pràctiques de doctorat 
PhD placement 

 

 
Dates inicials previstes de l’estada / starting dates 
 
.............................................. a .................................................. 
      Des de/ from            fins a/to 
 
 
Nova proposta/ new proposal  
 
.............................................. a .................................................. 
Des de/ from  fins a/ to 
 
 
 
  



   
 
Motius/reasons: 
 
 
 
 
 
 
Si ha d’assistir a més classes o seminaris, cal informar del nombre de crèdits ECTS. 
If further lectures/seminars are to be attended, please include the number of ECTS credits. 
 

Vist-i-plau a la sol·licitud del representant Erasmus de la institució d’acollida 
Declaration of support by the host institution’s Erasmus representative/coordinator 
 

I support this application for the extension of an Erasmus mobility stay abroad for the reasons given by the 
student. 

       

Nom/Name  Càrrec/Position  Data/date(dd/mm/yyyy)  Segell/Stamp 

 
Vist-i-plau a la sol·licitud del representant Erasmus de la institució d’origen 
Declaration of support by the Erasmus representative/coordinator at the home institution 

       

Nom/Name  Càrrec/Position  Data/date(dd/mm/yyyy)  Segell/Stamp 

 
Aquest document s’ha de retornar per e-mail a l’escola/facultat de la UPC on l’estudiant està 
matriculat 
This document must be returned to the home institution by e-mail  
 
 
1. L’aprovació d’aquesta sol·licitud es considerarà com a una modificació de l’acord financer 

The approval of this application will be considered as a modification of the financial 
agreement. 

2. L’ampliació dels mesos d’estada implica la modificació de l’acord acadèmic  

The extension of the months of stay  entails the modification of the learning agreement 

3. L’ampliació de l’extensió de mesos de l’estada no implica l’ampliació automàtica de la beca  

Months stay extension does not mean the automatic extension of the scholarship. 

4. L’ampliació de la beca només serà possible si existeix disponibilitat pressupostària 

The extension of the scholarship will only be possible if there is budgetary availability. 


