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ANNEX 1 
 

PROCEDIMENT D’ AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ESTADES D’ESTUDIS EN LA 
MODALITAT DE SOL·LICITUD INDIVIDUAL 

(CURS 2023-2024) 
 
 

A més del que queda recollit a les bases II, III, IV i VI del procediment, cal tenir en compte 
les especificitats de les facultats i centres adscrits que a continuació es recullen: 

 

FACULTATS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 

FACULTAT DE BELLES ARTS 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): 
 

1.- Per als estudiants del grau de Belles Arts i del grau de Disseny és obligatori haver superat 108 
crèdits abans de començar l'estada. Tot i així, es recomana haver superat un número de crèdits no 
inferior a 120. 
Els estudiants del grau de Conservació i Restauració de Béns Culturals hauran de tenir superats 180 
crèdits abans de començar l’estada. 
2.- Al 4t curs els alumnes només podran reconèixer les assignatures de 1r semestre, per tant, 
només podran marxar al 1r semestre del 4t curs. 

 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 

 
Segons la taula amb els barems de puntuació 

 
TAULA AMB ELS BAREMS DE PUNTUACIÓ DE LA FACULTAT: 

 
CRITERIS PUNTUACIÓ TOTAL 

EXPEDIENT 
ACADÈMIC 

5.0-6.9 (AP) 1  
Fins a 3,5 7.0-8.9 (NT) 2 

9.0-10 (EX) 3,5 

DOSSIER ARTISTIC 
/ MEMORIA 

Presentació formal (estructura, disseny, etc.) 0,5  
Fins a 3 Contingut 2 

Aportacions novedoses, Interès especial 0,5 

IDIOMES (superior al 
requerit) 

Acreditat, superior al requerit 1 
Fins a 2 

Segon idioma 1 

MÈRITS 
CV, reconeixements, premis, carta de 
motivació. 

Fins a 1,5 

TOTAL 10 
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Com a criteri de desempat : 
1.- En primer lloc situació socioeconòmica: 

 
CRITERIS PUNTUACIÓ TOTAL 

SITUACIÓ 
SOCIOECONOMICA 

Beca general, 
família nombrosa. 
 

 

1 
 

1 

 

2.- En segon lloc la nota del dossier artístic/ memòria tècnica 
 

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): 
 

1.- Dossier artístic o memòria tècnica, segons l’ensenyament: 
 

 Estudiants del grau de Belles Arts i Disseny => dossier artístic amb itinerari especificat: 
pintura, dibuix, escultura, gravat, imatge, disseny 

 Estudiants del grau de Conservació-Restauració => memòria tècnica 2.- 

2.-Currículum Vitae 

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ: 
 

La composició de la comissió d’avaluació és la següent: 
 
 Vice-degana de relacions Internacionals de la Facultat de Belles Arts 

 Un representant de l’itinerari de Gravat 
 Un representant de l’itinerari de Pintura 

 Un representant de l’itinerari d’Escultura 

 Un representant de l’itinerari d’Imatge 

 Un representant de l’itinerari de Dibuix 

 Un representant del Grau en Disseny 

 Un representant del Grau en Conservació i Restauració 

 Un representant de l’itinerari de Pedagogia 
 
 

FACULTAT D’INFORMACIÓ I MITJANS AUDIOVISUALS 
 

REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): 
No hi ha requisits específics 

 

CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 
No hi ha criteris específics 
 

TAULA AMB ELS BAREMS DE PUNTUACIÓ DE LA FACULTAT: 
 

 Expedient acadèmic: 100% 
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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 

 Cap de la secretaria de la facultat 
 
 

FACULTAT DE BIOLOGIA 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): 
No hi ha requisits específics 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 
 
La selecció es realitzarà en base a la mitjana de l’expedient acadèmic. 
 
En cas d’empat es considerarà en el següent ordre : 

 Haver acreditat un nivell d’idioma superior al requerit per la plaça 

 Haver estat beneficiari de la Beca del MECD el curs 20-21 

 Els crèdits assolits 

 
TAULA AMB ELS BAREMS DE PUNTUACIÓ DE LA FACULTAT: 
 

Del 5 al 10, en base a la mitjana de l’expedient acadèmic. 
 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): 
 

 Document d’equivalència acadèmica 
 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ (BASE VI): 

 

 Vice-dega/na de Relacions Internacionals i Mobilitat 

 Coordinador/a dels Pràcticums i TFG en Mobilitat Internacional 
 

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA TERRA 
 

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

 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 DE LA FACULTAT: 
 

 expedient acadèmic 80% 

 crèdits superats 10% 

 idiomes 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): 
 

Tenir pendent de matricular un mínim de 23 crèdits de la titulació relacionada amb 

l’intercanvi en el moment de realitzar la sol·licitud, sense que estiguin inclosos en aquests 23 

ECTS els corresponents al TFG o al TFM. Aquest mínim es considera respecte del nombre de 

crèdits necessaris per a l’obtenció del títol. 

 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 

 Nota mitjana de l’expedient acadèmic. 

 
TAULA AMB ELS BAREMS DE PUNTUACIÓ DE LA FACULTAT: 

 
 Expedient acadèmic: 80%  

 Beca règim general: 10%  

 Necessitats especials: 10% 

 
*En cas d’empat entre les candidatures tindrà preferència la persona que acrediti un nivell 

superior del/s idioma/es requerits per la universitat de destí. 

 

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

 Vicedegà/na de Recerca i Relacions Internacionals de la Facultat de Dret. 

 Adjunt/a Vice-degà/na de Recerca i Relacions Internacionals de la Facultat de Dret. 

 Coordinador/a de l’Oficina 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/a. 

 

FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA 
 

REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): 
No hi ha requisits específics 
 

CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 
No hi ha criteris específics 
 
TAULA AMB ELS BAREMS DE PUNTUACIÓ DE LA FACULTAT: 
 
Del 5 al 10, en base a la mitjana de l’expedient acadèmic.  

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

 Vicedegana de Relacions Internacionals de la Facultat d'Economia i Empresa 

 Cap de l'Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat d'Economia i Empresa 

 
 

FACULTAT D’EDUCACIÓ 
 

REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): 
No hi ha requisits específics 
 

CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 
 

 Interès acadèmic 

 Estar participant / Haver participat en el programa de mentor 

 
TAULA AMB ELS BAREMS DE PUNTUACIÓ DE LA FACULTAT: 
 

 Expedient acadèmic: Fins a 05 punts 

 Estudiants que acreditin un nivell de discapacitat igual o superior al 33%: Fins a 01 punt
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 Estudiants que tinguin concedida la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació: Fins a 
01 punt. 

 Nivell lingüístic superior al requisit mínim en alguna o varies de les llengües de docència: 
Fins a 01 punt. 

 

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

 Responsable de l’Oficina de Relacions Internacionals, 

 Responsable acadèmica estudiants outgoing graus d’Infantil i Primària, 

 Responsable acadèmica estudiants outgoing graus de 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): 
 

 Expedient acadèmic (EA) 

 Adequació de la universitat proposada als estudis 
 

TAULA AMB ELS BAREMS DE PUNTUACIÓ DE LA FACULTAT: 

 

EA 90% 0.90 

Adequació de les assignatures 10% 0.10 

 
Fórmula: (EA*0,90)+(A*0,10) 

 

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): 
 

 Currículum vitae 
 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ: 
 

 Delegat/da del Degà 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 

 Vicedegà Acadèmic de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. 

 Vice-degà director del Consell Acadèmic de Ciències de l’Alimentació 
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FACULTAT DE FILOLOGIA I COMUNICACIÓ 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): 
 
A la secció Dades, sobre les estades sol·licitades, apartat “Proposta d’assignatures”, s’han de proposar 
les assignatures de la institució d’acollida en primera preferència, amb nom i crèdits, i indicar les que 
s’haurien de matricular a la UB durant el període de la mobilitat. 

 

CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 
. 

L’alumnat serà seleccionat en base al sistema de puntuació establert a la Facultat: 
 

 Expedient acadèmic: 60% 

 Adequació a la mobilitat sol·licitada, en funció de la selecció de matèries i la motivació: 10% 

 Nivell d’idioma superior al requerit: 10%   

 Estudiants amb situació de discapacitat acreditada del 33% o superior: 10%  

 Estudiants que acreditin ser beneficiaris de la beca del Ministeri d’Educació: 10% 

 
TAULA AMB ELS BAREMS DE PUNTUACIÓ DE LA FACULTAT: 
 
Segons apartat anterior 

 

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): 
 
A la documentació aportada per certificar de nivell d’idioma (en aquells casos en què no es faci prova de 
nivell a l’EIM) ha de constar clarament la data d’expedició, l’idioma certificat i el nivell segons el MECR. 
Antiguitat màxima permesa 01/01/2019. En alguns casos la institució d’acollida pot reclamar un 
certificat més actualitzat. Serà responsabilitat de qui obtingui la plaça aconseguir el certificat pertinent. 
 

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ: 
 

 Responsable de Relacions Internacionals de la Facultat de Filologia i Comunicació  

 PAS de l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Filologia i Comunicació  
 

 

FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

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

 Crèdits assolits

 Nivell d’idioma superior al requerit
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TAULA AMB ELS BAREMS DE PUNTUACIÓ DE LA FACULTAT: 
 

Criteri Pes 

Expedient acadèmic 50 % 

Crèdits assolits 15 % 

Nivell d’idioma superior al requerit 35 % 

 

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): 
No hi ha documentació específica 
 
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):

L’alumnat de graus simultanis haurà d’haver superat un mínim de 60 crèdits totals entre tots 
dos graus. 
 

CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 
 

 nombre de crèdits superats, qualificació mitjana 

 nombre de crèdits matriculats el curs 2022-2023 

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

 discapacitat acreditada igual o superior al 33%. 
 

TAULA AMB ELS BAREMS DE PUNTUACIÓ DE LA FACULTAT: 
 

 70% de la valoració de l’expedient acadèmic (nombre de crèdits superats, 
qualificació mitjana) i del nombre de crèdits matriculats 

 20% de la valoració de la proposta d’equivalència, 

 10% per acreditar una discapacitat igual o superior al 33% 
 

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

 Professorat responsable de Relacions Internacionals de la Facultat 

 Professorat coordinador de Mobilitat de la Facultat, en Enginyeria Informàtica i 
en Matemàtiques 
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FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): 
 
a.- Grau de Medicina 

 Tenir superats 120 crèdits (primer i segon curs complets). 
 Per cursar assignatures de 4t curs: tenir superats 151 crèdits dels 166 crèdits de FB/OB 

dels tres primers cursos abans de començar l’estada). 
 

b.- Grau d’Enginyeria Biomèdica 
 Tenir superats 60 crèdits (primer curs complet). 
 TFG: 180 crèdits superats. 

 
c.- Grau d’Infermeria 

 Tenir superats 60 crèdits (primer curs complet). 
 Es recomana cursar en mobilitat l’assignatura Estades Clíniques II (3r curs). 

 
d.- Grau d’Odontologia 

 Tenir superats 120 crèdits (primer i segon curs complets). 
 Es recomana no cursar en mobilitat el segon semestre de 5è. El TFG s’ha de 

desenvolupar preferentment a la UB. 
 

e.- Grau de Podologia 
 Tenir superats 60 crèdits (primer curs complet). 
 Es recomana no cursar en mobilitat el TFG. 

 
Les assignatures matriculades en cursos anteriors suspeses o no superades no es podran cursar 
en mobilitat. 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 
No hi ha criteris de selecció específics 
 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): 
No hi ha documentació específica. 
 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ: 

 Responsable de Relacions Internacionals de la Facultat 

 Tutor de Relacions Internacionals del grau corresponent 

 PAS Oficina de Relacions Internacionals 
 
 

FACULTAT DE PSICOLOGIA 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): 
 
Pels estudiants de grau, haver superat un mínim de 60 crèdits ECTS 
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CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 
 

Expedient acadèmic: nota mitjana i nombre de crèdits superats. 
 
TAULA AMB ELS BAREMS DE PUNTUACIÓ DE LA FACULTAT: 
 

 Només s’utilitza l’expedient acadèmic com a barem 
 En cas d’empat es valorarà: nivell de competència en les llengües requerides pel 

conveni, motivació al·legada en el formulari, altres mèrits justificats al CV, 
adequació de les assignatures de la proposta inicial

 
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): 
 

 Currículum Vitae 

 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ: 

 

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

 Vicedegana d’Afers Acadèmics i d’Estudiants de la Facultat de Psicologia 

 Cap d’estudis del Grau de Psicologia i/o coordinador del Màster corresponent, 
en cas d’estudiants de Màster 

 

 

FACULTAT DE QUÍMICA 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): 
 

En el cas de l’ensenyament de grau, haver superat un mínim de 150 ECTS en el moment de 
presentar la sol·licitud . 

 

CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 
 

 el número de crèdits superats i la nota mitjana obtinguda 

 nivell d’idioma (com a mínim el demanat per la universitat de destinació . 

 adequació de l’estudiant a la plaça sol·licitada. (carta de motivació) 
 

TAULA AMB ELS BAREMS DE PUNTUACIÓ: 
 

a) Expedient (fins a 5 punts), consideren la nota de l’expedient acadèmic del primer 
semestre de l’any en curs 2022-2023 

 

b) Coneixement d’idioma requerit per la universitat de destinació (fins a 3 punts), 
atorgant a cada nivell de coneixement d’idioma del Consell d’Europa 0,33 punts. En 
cas de que l’alumne presentés mes d’un nivell d’idioma es tindrà en compte en 
quant a les places que sol·licita 

c) Adequació a la plaça (fins a 2 punts ), composada de dos indicadors. Per un costat, 
l’interès de l’alumne en triar universitat de destí (1 punt), i per un altre la valoració 
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de la comissió sobre la idoneïtat de l’estudiant per a la plaça sol·licitada, també amb 
una puntuació màxima de 1 punt. 

 

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

Es denegaran les sol·licituds la puntuació de les quals sigui inferior a 4 punts en la 
primera destinació sol·licitada per l’estudiant. 

 

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): 
No hi ha documentació específica 
 

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ (BASE VI): 
 

Per als intercanvis d’estudiants de grau: 

 Cap d’estudis del grau de Química 

 Cap d’estudis del grau d’Enginyeria Química 

 Cap d’estudis del grau d’Enginyeria de Materials 

 Responsable de mobilitat internacional de la facultat de Química 

 Tutora dels alumnes d’intercanvi de la Facultat de Química. 
. 

Per als intercanvis d’estudiants de màster: 

 els coordinadors dels màsters de la facultat 

 el responsable de l’oficina de Relacions Internacionals 

 

 
CENTRES ADSCRITS A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 

CETT Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy (CETT-UB) 
 

REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): 
No tenim requisits específics més enllà dels que marca la convocatòria. 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 
 

 Nombre de crèdits aprovats dels estudis del grau. 

 Nota mitjana de l’expedient. 

 Participació activa i demostrable al Buddy Program del CETT-UB 

 Participació activa i demostrable al curs Cross-Cultural Management del CETT 

 
En cas d’empat es tindrà en compte el Nivell acreditat de coneixement d’idioma (si s’escau), el 
nombre de crèdits superats i la nota mitjana de l'expedient. En aquest ordre. 
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TAULA AMB ELS BAREMS DE PUNTUACIÓ DEL CENTRE: 
 

Criteri Puntuació màxima Observacions 

Nombre de crèdits 
aprovats dels estudis del 

grau. 

10 115 o més: 10 
60-114: 7 

 

Nota mitjana del 
expedient. 

20 Es sumarà la nota mitjana de 
l’expedient multiplicada X2. 

Participació activa i 
demostrable al Buddy 
Program del CETT-UB 

5 Es sumaran 2,5 punts per 
cada semestre en el qual 
l’alumne hagi participat al 
Buddy Program, fins a un 

màxim de 5 punts. 

Participació activa i 
demostrable al curs Cross- 
Cultural Management del 

CETT 

1 Es sumarà 1 punt si l’alumne 
ha fet el curs 

Suma de tots els criteris 36 En cas d’empat es tindran 
en compte els criteris de 

la Base III de la 
convocatòria 

 
 

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): 
No hi ha documentació específica 

 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ: 
 

 La coordinació d’estudis de grau 

 La coordinació de l’oficina Internacional del CETT-UB 

 Els tutors de grup 
 

ESCOLA SUPERIOR DE RELACIONS PÚBLIQUES (ESRP) 
 

REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): 
 
Plans d’estudis de les universitats de destí amb contingut equivalent. 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 
No hi ha criteris específics 
 
TAULA AMB ELS BAREMS DE PUNTUACIÓ DEL CENTRE: 
 

VALORACIÓ NOTA FINAL DE L’ESTUDIANT PER A L’OBTENCIÓ DE LA PLAÇA: 
NOTA MITJA expedient acadèmic: 100% 
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BAREMS DE PUNTUACIÓ 

Expedient acadèmic 50% 

Nivell d’idioma 30% 

Carta de motivació (ja inclosa en la 
sol·licitud) 

10% 

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

10% 

 

 

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA (BASE IV): 
No hi ha documentació específica 
 
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 

 Delegat del Rector 

 Secretària General de l’Escola Superior de Relacions Públiques 

 

INSTITUT NACIONAL D’EDUCACIÓ FÍSICA (INEFC) 
 
REQUISITS ESPECÍFICS (BASE II): 
No hi ha requisits específics 
 

CRITERIS DE SELECCIÓ ESPECÍFICS (BASE III): 
 

Veure taula amb els barems 
 
TAULA AMB ELS BAREMS DE PUNTUACIÓ DEL CENTRE: 
 

 

 

 

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

 Cap de la Secció de Gestió Acadèmica del Centre de Barcelona 

 Subdirecció d’Estudis 

 Responsable d’administració de mobilitat interuniversitària 
 

 

 

Nivell d’idioma requerit 

universitat de destí 
Puntuació 

B2 1 

C1 2 

C2 3 

Nivell d’idioma no 

específic 

Puntuació 

B2 0,5 

C1 1 

C2 1,5 


