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Tens algun dubte? Pregunta’ns-ho!

933 556 000

c/ Adolf Florensa, 8 (Campus Diagonal)

www.ub.edu/sae/contacte/bustia.htm

Estem de les nou del matí a les sis de la tarda de dilluns a divendres 

També ens trobaràs a les xarxes socials:

www.facebook.com/ubsae.estudiants

www.twitter.com/ubsae

I sobretot visita el portal d’estudiants mónUB: www.ub.edu/monub 
per estar al dia de les novetats acadèmiques, beques, ajuts, serveis, etc.

informacióSAE
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Tens alguna necessitat especial? A Programes d’integració t’oferim actuacions adreçades  
a estudiants amb alguna discapacitat o que requereixen una atenció especial.

— Assessorament i suport continuat durant els estudis

— Servei d’intèrprets de la llengua de signes i alumnes de suport 

— Adquisició i préstec de productes de suport i ajuts tècnics

— Foment de l’ocupabilitat mitjançant una bossa de treball especialitzada

programesd’integració
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feinaUB

A feina UB oferim diversos serveis amb la finalitat d’afavorir la inserció laboral a través 
d’un seguit de propostes, accions de suport i assessorament.

— Borsa de treball

— Pràctiques acadèmiques en empreses o institucions

— Pràctiques internacionals

— Fires de treball i presentacions d’empreses
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orientacióuniversitària

Si necessites formació i assessorament per a una adequada adaptació a la Universitat,  
per desenvolupar competències, i per orientar la carrera professional d’acord amb el teu 
perfil i interessos, consulta’ns.
Un equip d’especialistes en orientació t’assessorarà en les diferents decisions a prendre 
mentre estiguis a la universitat.

— Club de Feina

— Formació en competències professionals

— Curs virtual “Estratègies de recerca de feina”

— Accions d’orientació a les facultats

Algunes de les activitats que realitzem són susceptibles de reconeixement acadèmic  
com a crèdits optatius.



> http://www.ub.edu/sae/

allotjamentuniversitari

Necessites allotjament? Vols compartir pis amb altres estudiants? O prefereixes anar a un  
dels col·legis majors de la UB? Totes les opcions, segons les teves necessitats, les trobaràs  
a la pàgina d’allotjament UB que hem preparat per a tu des del Servei d’Atenció a l’Estudiant, 
on també trobaràs descomptes per a la teva estada.

Fundació Catalunya - La Pedrera

Coneixes els dos programes de la Fundació Catalunya - La Pedrera? 
El programa Viure i Conviure busca estudiants que vulguin compartir allotjament amb 
persones grans, amb un programa solidari de companyia mútua. 
I amb el programa Lloguer Solidari trobaràs habitació a preus molt assequibles.
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