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ANNEX 1 
 

UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 

CONVOCATÒRIA DE  MOBILITAT DE PRÀCTIQUES EN EL MARC DEL 
PROGRAMA ERASMUS+ DE LA EACEA 

 (CURS 2018-2019) 
 
 
A més del que queda recollit a les bases II, III, IV i VI de la Convocatòria, cal tenir en 
compte les especificitats de les facultats que a continuació es recullen: 
 
 

FACULTATS I ESCOLES DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
 
FACULTAT DE BELLES ARTS 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): No hi ha requisits específics 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III):  

 
Mèrits específics: 

 

 La qualitat dels treballs artístics de l'estudiant del Grau en Belles Arts i del 
Grau en Disseny 

 
 Taula amb els barems de puntuació: 

 

CRITERIS PUNTUACIÓ TOTAL 

EXPEDIENT 
ACADÈMIC 

5.0-6.9 (AP) 1 

Fins a  3 7.0-8.9 (NT) 1 
9.0-10 (EX) 1 

SITUACIÓ 
ESPECIAL 

Discapacitat igual o superior al 
33% 1 1 

SITUACIÓN 
SOCIOECONOMICA 

Beca general, família 
nombrosa, etc 1 1 

MÈRITS 
CV, reconeixements, premis, 
carta de motivació, dossier 
artístic. 

1 Fins a  5 

TOTAL  10 

 
 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): 
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 Dossier Artístic (exceptuant els estudiants del Grau en Conservació i 
Restauració) 

 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ (BASE VI): 
 

• Vice-degana de relacions Internacionals de la Facultat de Belles Arts  

• Un representant de l’itinerari de Gravat  

• Un representant del Grau en Conservació i Restauració  

• Un representant de l’itinerari de Pintura  

• Un representant de l’itinerari d’Escultura  

• Un representant del Grau en Disseny  

• Un representant de l’itinerari d’Imatge  

• Un representant de l’itinerari de Dibuix  

 
 
FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): No hi ha requisits específics 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III):  

 
Criteris específics: 

 

 Acreditar un nivell d’idioma superior al requerit 

 Ser mentor dels Erasmus incoming 
 

 Taula amb els barems de puntuació: 
 

 Expedient acadèmic: 60% 

 Estudiants amb situació de desavantatge (discapacitat): 10%  

 Estudiants amb situació de desavantatge (beca MECD): 10% 

 Nivell d’idioma superior al requerit: 10% 

 Ser mentor dels Erasmus incoming: 10% 
 
 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): No hi ha documentació específica 
 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ (BASE VI): 
 

 Caps d’estudis dels graus de Comunicació Audiovisual i Informació i 
Documentació 

 Coordinadors dels màsters amb alumnes que hagin presentat sol·licitud, si és 
el cas 

 Responsable de l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació 
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 Cap de la secretaria de la la facultat  

 Un representant dels alumnes de la facultat 
 
 
FACULTAT DE BIOLOGIA 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): No hi ha requisits específics 

 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 
 

Criteris específics  
 

En cas d’empat es consideraran també: 
 

 els crèdits assolits,  

 la proposta de pla d’estudis  
 

 
Taula amb els barems de puntuació: 
 

  Sense especificar 
 
 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): 
 

 Expedient acadèmic (descarregat de l’espai personal de l’alumne)  

 Foto  

 CV  

 
 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ (BASE VI): 
 

 Vice-degana de Mobilitat 

 Cap de l’ORI de Biologia  
 
 
 
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA TERRA 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): No hi ha requisits específics 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III):  
 

Criteris específics 
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 nº de crèdits superats i  

 un nivell d’idioma més alt que el requerit i el coneixement d’un segon 
idioma estranger. 

 
Taula amb els barems de puntuació 

 

 expedient acadèmic 60%  

 crèdits superats 10%  

 idiomes 10%  

 beca règim general 10% 

 necessitats especials 10%  
 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): No hi ha documentació específica 
 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ (BASE VI): 
 

 Responsable de Relacions Internacionals de la Facultat 

 Caps d’estudis i/o responsables de màster dels ensenyaments als que 
pertanyin els/les sol·licitants 
 
 

 
FACULTAT DE DRET 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): No hi ha requisits específics 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 

 
Criteris específics 

 

 Nota mitjana de l’expedient acadèmic 
 

Mèrits específics: 
 

 Acreditació d’un segon idioma, quan així s’especifiqui en la descripció de la 
plaça. 

 
En cas d’empat,  es  prioritzarà  el candidat que hagi acreditat un nivell més alt de 
l'idioma relacionat amb la destinació sol·licitada. Si persisteixi l’empat, es tindrà en 
compte el percentatge de càrrega lectiva superada, per aquelles places en les que 
sigui necessari haver superat íntegrament dos o tres cursos abans d’iniciar la 
mobilitat. 
 

Taula amb els barems de puntuació: 
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➣ Valoració de l’expedient acadèmic: 

•             Qualificació mitjana de l’expedient inferior a 6: 1 punt 
•             Qualificació mitjana de l’expedient entre 6,1 - 6,5: 2 punts 
•             Qualificació mitjana de l’expedient entre 6,6 - 7: 3 punts 
•             Qualificació mitjana de l’expedient entre 7,1 - 7,5: 4 punts 
•             Qualificació mitjana de l’expedient entre 7,6 - 8: 5 punts 
•             Qualificació mitjana de l’expedient entre 8,1 - 8,5: 6 punts 
•             Qualificació mitjana de l’expedient entre 8,6 - 9: 7 punts  
•             Qualificació mitjana de l’expedient entre 9,1 - 10: 8 punts 
  

➣ Beneficiaris/àries de la Beca General MECD 2016/2017: 1 punt 

➣ Persones en situació de discapacitat:1 punt  

 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): 
 

 Fotocòpia del full de matrícula del curs 2017-2018. 

 Expedient acadèmic validat (no autoconsulta). Es pot obtenir a través de 
l’espai personal UB.  

 Fotografia mida carnet. 
 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ (BASE VI): 
 

 Vice-degana de Relacions Internacionals de la Facultat de Dret. 

 Adjunta  a  la  Vice-degana  de  Relacions  Internacionals  de  la  Facultat  de 
Dret. 

 Coordinadora de Relacions Internacionals de la Facultat de Dret. 

 Per a les sol·licituds de màster, Coordinador/a del Màster en què estigui 
matriculat/da l’estudiant. 

 
 
 
FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): No hi ha requisits específics 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 
 

Criteris específics  

 

 la rellevància i durada de les pràctiques.  
 

 
Taula amb els barems de puntuació: 

 
Del 5 al 10, en base a la mitjana de l’expedient acadèmic. Es farà els increments 
previstos a la convocatòria als estudiants que acreditin un nivell de discapacitat igual o 
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superior al 33% i als estudiants que tinguin concedida el curs anterior (2016-2017) la 
Beca de Carácter general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  

 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): No hi ha documentació especifica 
 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ (BASE VI): 
 
Graus: 

  

 Delegat del Rector per Relacions Internacionals i Qualitat de la Facultat 
d'Economia i Empresa. 

 Coordinadora de Relacions Internacionals de la Facultat d’Economia i 
Empresa.  

 
Màster:  

 Coordinador/a del Màster.  

 Comissió del Màster.  
 
 
 
FACULTAT D’EDUCACIÓ 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): No hi ha requisits específics 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 
 

Criteris específics: 
 

 Interès acadèmic 

 Haver participat en el programa de mentor per a estudiants estrangers 
a la Facultat 

 
Taula amb els barems de puntuació: 

 

 Expedient acadèmic  Fins a 5 punts 

 Estudiants que acreditin un nivell de discapacitat igual o superior al 33%: Fins 
a 1 punt 

 Estudiants que tinguin concedida el curs anterior (2016-2017) la Beca de 
Carácter general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Fins a 1 punt 

 Nivell lingüístic amb alguna o varies de les llengües de docència. Fins a 1 
punt 

 Interès acadèmic  Fins a 1 punt 

 Haver participar en el programa de mentor per a estudiants estrangers a la 
Facultat  Fins a 1 punt 

 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): No  hi ha documentació específica 
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COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ (BASE VI): 
 

 Responsable de la Oficina de elacions Internacionals 

 Responsable Estudiants Outgoing Infantil i Primària 

 Responsable Estudiants Outgoing Pedagogia, Treball Social i Educació Social 
 
 
 
FACULTAT DE FARMÀCIA I CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II):  No hi ha requisits específics 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 
 

Criteris específics: 
 
No hi ha criteris específics 
 

Taula amb els barems de puntuació: 
 
No s’especifica 
 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): 
 

 Fotocòpia del full de matrícula curs 2017-2018 

 Expedient acadèmic 

 En cas de voler reconèixer les Pràctiques Externes o Pràctiques Tutelades 
s’haurà d’entregar un document signat conforme la plaça i la matrícula 
estan supeditades a complir els requisits per cursar dites assignatures 
segons establert en els diferents plans d’estudis 
 
 

Tota la documentació específica requerida es troba en el següent link: 
https://www.ub.edu/portal/web/farmacia/gestio 
 
 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ (BASE VI): 
 
La composició de la comissió de selecció serà la següent: 
 

 Delegat/da de la Vice-degana acadèmica per Relacions Internacionals de 
la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació 

 Membre de secretaria acadèmica de la Facultat de Farmàcia  Ciències de 
l’alimentació 

https://www.ub.edu/portal/web/farmacia/gestio
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 Vice-degana acadèmica i Relacions Internacionals de la Facultat de 
Farmàcia i Ciències de l’Alimentació 

 
 
 
FACULTAT DE FILOLOGIA 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): No hi ha requisits específics 
 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 
. 

Criteris específics: 
 

 Nivell d’idioma superior al nivell requerit per la plaça sol·licitada 

 Compatibilitat de la destinació amb l’àmbit de formació de l’alumne 
 

Taula amb els barems de puntuació: 
 
  

 Nivell d’idioma superior 
o +1 Nivell intermig (B1-B2) 
o +2 Nivell avançat (C1-C2) 

 Adequació del candidat a la mobilitat sol·licitada +4 

 Compatibilitat de l’ens o institució de les pràctiques amb l’àmbit de 
formació de l’alumne i pla de treball de les pràctiques +2 

 Discapacitat del 33% o superior +1 

 Situació econòmica desfavorable +1 
 
 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): 
La documentació no podrà estar escrita a mà. 
 

 fotografia a color 

 Escrit de presentació de l’ens/institució amb la que es volen realitzar les 
pràctiques 

 
 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ (BASE VI): 

 Responsable de Relacions Internacionals de la Facultat de Filologia 

 Membre del PAS de l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de 
Filologia 

 Becari/a de relacions internacionals de la facultat 
 

 
FACULTAT DE FÍSICA 
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REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II):  
En el cas de l’ensenyament de grau, haver superat un mínim de 120 ECTS en el 
moment de presentar la sol·licitud. 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III):  

 
Criteris específics  
 

 el número de crèdits superats i la nota mitjana obtinguda 

 l’adequació del programa a desenvolupar durant la pràctica amb 
l’ensenyament origen de l’estudian 

 
Taula amb els barems de puntuació 

  
a) L’expedient acadèmic, on es tindran en compte el número de crèdits 

superats i la nota mitjana obtinguda: fins a 5 punts. 
b) L’adequació del programa a desenvolupar durant la pràctica amb 

l’ensenyament origen de l’estudiant, fins a 3 punts 
c) Es prioritzarà amb 1 els estudiants amb certificat de discapacitat igual o 

superior al 33% i amb 1 punt estudiants amb beca de Caràcter General 
(curs 2016/2017). 

 
En qualsevol cas la nota màxima global no pot ser superior a 10 punts. 

 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV):  
L’estudiant ha de presentar un document, signat per l’entitat on ha de dur a terme, 
en que s’especifiqui quin serà l’idioma de comunicació entre l’estudiant i l’entitat 
segons el model disponible a http://www.ub.edu/fisica/org/relintern/2018-
2019_Pràctiques_Idioma.doc. 
 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ (BASE VI):  
 
Per als intercanvis d’estudiants de grau:  

 els caps d’estudis dels ensenyaments  

 el responsable de l’oficina de Relacions Internacionals. 
 
Per als intercanvis d’estudiants de màster:  

 els coordinadors dels màsters  

 el responsable de l’oficina de Relacions 
 
 
 
 
 
 

http://www.ub.edu/fisica/org/relintern/2018-2019_Pràctiques_Idioma.doc
http://www.ub.edu/fisica/org/relintern/2018-2019_Pràctiques_Idioma.doc
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FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): No hi ha requisits específics 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III):  
 

Criteris específics: 
 

 Crèdits assolits 

 Nivell d’idioma superior al requerit   
 
 
Taula amb els barems de puntuació 

 

Criteri Pes 

Expedient acadèmic 45 % 

Crèdits assolits 10 % 

Nivell d’idioma superior al requerit  25 % 

Acreditació de nivell de discapacitat (igual o superior al 33 %) 10 % 

Haver gaudit de Beca de caràcter general del Ministeri (curs 2016-17) 10 % 

 
 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): 
 

 Expedient acadèmic 
. 

 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ (BASE VI): 
 

 Responsable de Relacions Internacionals de la Facultat 

 Responsables dels ensenyaments dels candidats 
 
 
 
FACULTAT DE MATEMÀTIQUES i INFORMÀTICA 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II):  
 
Els estudiants hauran de tenir un mínim de 120 crèdits aprovats. 
 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 
 

Criteris específics 
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 número de crèdits matriculats al 2017/2018 

 número  de crèdits aprovats 

 proposta d'equivalència acadèmica amb els enllaços a les assignatures 
de la primera universitat seleccionada 

 
Taula amb els barems de puntuació: 

 

 60% de la valoració de l’expedient acadèmic (qualificació mitjana, 
nombre de crèdits aprovats) i del nombre de crèdits matriculats i 

 20% de la valoració de la proposta d’equivalència acadèmica i 
l’exposició de motius. 

 10% estudiants que acreditin un nivell de discapacitat igual o superior 
al 33% 

 10% estudiants que tinguin concedida el curs anterior (2016-2017) la 
Beca de Carácter general del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte 

 
 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): 
 

 proposta d'equivalència acadèmica  

 fotografia carnet 
 

 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ: 
 

 Responsable de Relacions Internacionals de la Facultat de Matemàtiques i 
Informàtica 

 Coordinadors de Relacions Internacionals de la Facultat de Matemàtiques i 
Informàtica 

 
 
 
FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II):  
 

 Estudiants de grau  

 
a.- Medicina  

 La mobilitat de pràctiques està oberta només a estudiants d’últim curs 
per fer la mobilitat durant el curs acadèmic 2018-2019, un cop ja 
graduats. 

 
b.- Infermeria 

 Tenir superats 180 ECTS (primer, segon i tercer complerts). 
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 Aquesta modalitat s’oferta només a 4r curs per ser executada un cop 
s’han completat els 240 ECTS del grau. 

 
c.- Odontologia 
 

 Tenir superats 240 crèdits (primer i segon tercer i cuart curs complets 
abans de començar l’estada). 

 Es recomana no  fer fora el segon semestre 5r curs, donat que el TFG 
es millor fer-ho a la nostre Universitat. 

 

 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 

 
Criteris específics 

 
 

a.- Infermeria 

 Adequació de la plaça sol·licitada, lloc i centre per fer l’estada pràctica. 

 Nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic: 
o Si dos o més candidats tenen la mateixa nota es prioritzarà el 

candidat/a que hagi acreditat un nivell més alt de l’idioma 
relacionat amb la destinació sol·licitada. 

o En cas que persisteixi l’empat, es tindrà en compte l’exposició 
de motius. 

 
b.- Odontologia 

 Adequació de l’estudiant a la plaça sol·licitada tenint en compte la 
proposta de pràctiques  a cursar a l’estranger (equivalència 
acadèmica).  

 Nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic: 
o Si dos o més candidats tenen la mateixa nota mitjana, es 

prioritzarà el candidat que hagi acreditat un nivell més alt de 
l'idioma relacionat amb la destinació sol·licitada. 

o En cas que persisteixi l’empat, es tindrà en compte el major 
nombre de crèdits assolits. 

 
 

Taula amb els barems de puntuació: 
 

 No s’especifica 

 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): 

 
a.- Infermeria 

 Documentació acadèmica conforme es compleixen els requisits 
específics. 

 Vacunació obligatòria (segons protocol de l’Escola). 

 Certificats d’antecedents penals. 
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b.- Odontologia 

 Document amb la proposta de pràctiques  a cursar a l’estranger 
(equivalència acadèmica amb identificació unívoca de les pràctiques a 
cursar en la Universitat de destinació i les corresponents en la UB).  
.   

 
 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ: 

 

 Responsable de Relacions Internacionals de la Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut 

 Coordinador/a de Relacions Internacionals al Campus de Bellvitge 

 Coordinador/a de Relacions Internacionals al Campus Clínic August Pi i 
Sunyer 

 Tutor/a Erasmus del grau de Medicina al Campus de Bellvitge* 

 Tutor/a Erasmus del grau d’Enginyeria Biomèdica* 

 Tutor/a Erasmus del grau d’Infermeria al Campus Clínic August Pi i 
Sunyer * 

 Tutor/a Erasmus del grau d’Odontologia* 

 Tutor/a Erasmus del grau de Podologia* 

 PAS ORI Campus Clínic August Pi i Sunyer i Campus Bellvitge* 

 Becari(s) ORI/OMPI* 

 Representants dels alumnes per ensenyament (mínim 1, màxim 2)* 

 Coordinador/a del màster* 
 
*Nota: Membres variables en funció de cada ensenyament específic 

 
 
 
FACULTAT DE PSICOLOGIA 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): No hi ha requisits específics 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 
 

Criteris específics  
 
 No hi ha criteris específcs 
 

Taula amb els barems de puntuació: 
 

No s’especifica 
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DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): No hi ha documentació específica 
 
 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ (BASE VI): 
 

 Vicedegana d’Organització i Relacions Externes de la Facultat de Psicologia  

 Vicedegà d’Afers Acadèmics de la Facultat de Psicologia 

 Responsable unitat, departament o grup de recerca ofertador de pràctiques 
 
 
 
 
FACULTAT DE QUÍMICA 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): No hi ha requisits específics 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 
 

Criteris específics: 
 

No hi ha requisits específics 
 
Taula amb els barems de puntuació: 
 

Sense especificar 
 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): No hi ha documentació específica 
 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ (BASE VI):: 
 
Estudis de grau:  
 

 Coordinadora Erasmus  

 Caps d’estudis del tres ensenyaments: Química, Enginyeria Química i 
Enginyeria de Materials. 

 
Estudis de Màster: 
 

 Coordinadora Erasmus i 

 Coordinador Màster. 
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CENTRES ADSCRITS A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
 
ESCOLA D’HOTELERIA, TURISME I GASTRONOMIA CETT-UB. 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II):  
Aquests requisits específics depenen dels criteris que sol·liciti l’empresa interessada 
en tenir alumnes en pràctiques. 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 

 
Criteris específics: 

 

 Haver superat tots els Crédit matriculats al curs immediatament anterior. (No 
és un requisit però els alumnes que ho hagin superat tot puntuaran més) 

 Nombre de crèdits aprovats dels estudis del grau. 

 Nota mitjana de l’expedient. 
 

En cas d’empat es tindrà en compte el Nivell acreditat de coneixement d’idioma 
(si s’escau), el CV, experiència en el sector, l’exposició de motius i la motivació 
de l’estudiant en general. 

 
Taula amb els barems de puntuació: 

 

Criteri Puntuació màxima Observacions 

Superació de tots els 
crèdits matriculats al 
curs immediatament 

anterior 

10 Es restarà un punt per 
cada crèdit matriculat no 

aprovat fins a un màxim de 
10. Si són més de 10 es 

restaran 10 punts. 

Nombre de crèdits 
aprovats dels estudis 

del grau. 
 

10 138 o més: 10 
129-137: 8 
114-128: 6 
60-113: 4 

Nota mitjana del 
expedient. 

10 Es sumarà la nota mitjana 
de l’expedient. 

Suma de tots els criteris 30 En cas d’empat es 
tindran en compte els 

criteris de la Base III de 
la convocatòria 

 
 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): 
No es sol·licita cap documentació específica. 
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COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ (BASEVI): 
 

 La coordinació d’estudis de grau. 

 Els tutors de grup. 

 L’equip internacional. 

 Representants de Career Services (departament encarregat de l’orientació 
professional de l’estudiant). 

 
 
 
ESCOLA SUPERIOR DE RELACIONS PÚBLIQUES (ESRP) 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): No hi ha requisits específics 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 

 
Criteris específics: 

 
Es valorarà: 
 
- l’acreditació de nivell/s de coneixement d’idioma preferent superiors al requerit per 
a l’obtenció de la plaça. 
- l’acreditació del coneixement d’un segon idioma estranger. 
- els crèdits superats per l’estudiant (priorització per cursar la mobilitat durant el quart 
any de carrera). 
 

Taula amb els barems de puntuació: 
 
PONDERACIÓ DE LA NOTA FINAL DE L’ESTUDIANT PER A L’OBTENCIÓ DE LA PLAÇA: 
 

 

 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): 
 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ (BASE VI): 
 
 

 President del Patronat de la Fundación Universitaria Europea de Relaciones 
Públicas, titular de l’Escola Superior de Relacions Públiques 
 

 Directora de l’Escola Superior de Relacions Públiques 

- Nota mitja de l’expedient acadèmic: 80% 
- Idioma preferent del país de l’empresa/institució de destí: 10% 
- Idioma secundari estranger: 4% 
- Valoració de la mobilitat durant quart curs: 6% 
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 Delegat del Rector 
 

 Secretària General de l’Escola Superior de Relacions Públiques 
 
 
 
ESCOLA UNIVERSITÀRIA SANT JOAN DE DEU 

 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): 
A més dels requisits establerts en el document de Convocatòries Mobilitat Estudiants 
curs 2018/19, és imprescindible que si volen cursar a la universitat de destí 
l’assignatura Estades Clíniques II o Estades Clíniques III han de tenir superada 
l’assignatura d’Estades Clíniques I. Si volen cursar l’assignatura del Pràcticum han 
de tenir superats les assignatures següents: Estades Clíniques II; Estades Clíniques 
III;  i Infermeria Clínica II ( son els prerequisits entre assignatures en el nostre Pla 
d’Estudis).  
 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III):  
 

Criteris específics: 
  

 Nota ponderada de l’expedient acadèmic corresponent al curs 
anterior a la sol·licitud de la mobilitat 

 Crèdits superats 

 Nivell de coneixement d’idioma del país on es vol dur a terme 
l’estada 

 
Taula amb els barems de puntuació: 

 
No s’especifica. Tindran prioritat els que obtinguin una puntuació màxima de 9. 
Tindran prioritat els que obtinguin una puntuació màxima de 9.  
 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV):  
 

 una foto format carnet 
 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ (BASE VI):  
 

 Cap d’estudis,  

 Responsable de mobilitat  

 Cap de secretaria  
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INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA (ISPC) 
 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): No hi ha requisits específics 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III):  

 

Criteris específics: 
 

 Nota mitjana de l’expedient acadèmic.  

 Si dos o més candidats tenen la mateixa nota mitjana, es prioritzarà el 
candidat que hagi acreditat un nivell més alt de l'idioma relacionat amb la 
destinació sol·licitada. 

 
Taula amb els barems de puntuació: 

 
No s’especifica 
 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): 
 

• Fotocòpia del full de matrícula del curs 2017-2018.  
• Expedient acadèmic .  
• Fotografia mida carnet. 

 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ (BASE VI): 
  

• Cap d´Estudis del Grau de Seguretat de la UB  
• Adjunta al cap d´estudis del Grau de Seguretat de la UB 
• Coordinadora de l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Dret 


