
   

  

 

 

ANNEX 1 
 

UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 

CONVOCATÒRIA  DE PLACES DE MOBILITAT PER A ESTADES D’ESTUDIS 
PER MÀSTERS DE 60,90 i 120 CRÈDITS EN EL MARC DEL PROGRAMA 

ERASMUS+ DE LA EACEA (segon semestre 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  
 
BASE III. Mèrits específics:  
 

 Currículum Vitae  
 
BASE IV. Documentació  
 

 Dossier Artístic  

 Carta de Motivació  
 
BASE VI. 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 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 I DOCUMENTACIÓ 

La composició de la comissió d’avaluació és la següent:  
 

• Responsable de l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Biblioteconomia i 

Documentació 

• Secretaria docent Facultat de Biblioteconomia i Documentació 

• Coordinadors de màsters dels candidats 

 

 

 



   

  

 

FACULTAT DE BIOLOGIA 

 
BASE III. Criteris de selecció específics: 
 
A més dels criteris que recull la Base III de la convocatòria es tindrà en compte: 

• Crèdits assolits 
 
En cas d’empat es prioritzarà el candidat que hagi acreditat un nivell més al de l’idioma 
relacionat amb la destinació sol•licitada. 
 
BASE III. Mèrits específics: 
Com a mèrits es tindrà en compte: 

• Carta de motivació 
• Proposta de pla d’estudis 
• CV 

 
BASE IV. Documentació  
 

• Expedient acadèmic que s’ha presentat per ser acceptat al màster.   
• Carta de motivació (exposició dels motius pels quals es fa la sol•licitud)  
• Proposta del pla d’estudis 
• Foto 

 
BASE VI. Comissió de selecció  

• Vice-degana de Mobilitat Internacional i Ocupabilitat de la Facultat de Biologia  
• Responsable de l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Biologia  
• Becària responsable dels estudiants outgoing 

 
 
 

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA TERRA 
 
BASE VI. Comissió de selecció  
 

• Responsable de Relacions Internacionals de la Facultat 
• Cap d’estudis i/o responsable de màster dels ensenyaments als que pertanyin els 

sol·licitants. 
 

 

 

FACULTAT DE DRET 

 

BASE III. Criteris de selecció específics: 
 

• Compliment dels requisits generals de participació en la convocatòria. 

• Compliment dels requisits específics de la plaça sol·licitada. 

• 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. 

 

BASE III. Mèrits específics: 
 

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

• Els exposats al Currículum Vitae. 

• Exposició de motius 

 



   

  

 

BASE IV. Documentació:  
 

• Fotocòpia del full de matrícula del curs 2017-2018. 

• Expedient acadèmic . 

• Fotografia mida carnet. 

 

BASE VI. Comissió de selecció  
 

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

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

• Coordinador/a del Màster. 

• Coordinadora de l’Oficina  de  Relacions  Internacionals  de  la  Facultat  de Dret. 

 

 

FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA 

BASE III. Criteris de selecció específics: 
 
La selecció es realitzarà tenint en compte els criteris establerts a la convocatòria general 
Erasmus + estudis, conjuntament amb l’aprofitament realitzat al màster així altres mèrits 
acadèmics. 

 

BASE IV. Documentació:  
 

• Fotografia recent tipus carnet. 
• Fotocòpia full de matrícula del curs 2018-2019.  
• Exposició dels motius de la sol·licitud (extensió màxima, un foli). 
• Document “Llistat provisional d’assignatures a cursar a l’estranger i proposta 

d’equivalències” (http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/wp-
content/uploads/2018/07/LPA-FEE-MSc-18-19.pdf).   

• Document “Check list” segellada per l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat 
( http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/wp-content/uploads/2018/07/Check-
list-FEE-MSc-18-19.pdf).   

 

BASE VI. Comissió de selecció: 
 

• Coordinador/a del Màster.  

• Comissió del Màster.  

 

 

 

FACULTAT D’EDUCACIÓ 

 

BASE III. Criteris de selecció específics: 
 

• Expedient acadèmic del grau o la llicenciatura  

BASE III. Mèrits específics: 
 

Es valorarà com a mèrits:  

• L’acreditació d’un nivell d’idioma superior al requerit per l’acord 

• Haver estat estudiant mentor 

 

http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/wp-content/uploads/2018/07/LPA-FEE-MSc-18-19.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/wp-content/uploads/2018/07/LPA-FEE-MSc-18-19.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/wp-content/uploads/2018/07/Check-list-FEE-MSc-18-19.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/wp-content/uploads/2018/07/Check-list-FEE-MSc-18-19.pdf


   

  

 

 

BASE IV. Documentació:  
 

• Haver estat estudiant mentor 

• Carta d’interès acadèmic 

BASE VI. Comissió de selecció: 
 

• Responsable de Relacions Internacionals 

• Tutora d’estudiants outgoing 

• Tutora d’estudiants Incoming 

 

 

FACULTAT DE FILOSOFIA 
 
BASE VI. Comissió de selecció: 

 
La composició de la comissió de selecció és la següent: 

• Responsable de Relacions Internacionals de la Facultat de Filosofia  
• Cap d’Estudis Grau de Filosofia  
• Membre de la Secretaria de la Facultat de Filosofia 
• Coordinador/a de màster. 

 
 
 

FACULTAT DE FÍSICA 
 
BASE III. Mèrits específics: 
 
Número de crèdits de l’ensenyament superats 

BASE IV. Documentació:  
 
Document d’equivalència, signat per el responsable d’intercanvis i el coordinador del màster 

corresponent, el podeu descarregar a: http://www.ub.edu/fisica/org/rel_inter.htm 

BASE VI. Comissió de selecció: 

 

• Responsable de Relacions internacionals de la facultat 

• Vicedegana acadèmica 

• Coordinador del màster corresponent 

 

 

FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
 

BASE III. Criteris de selecció específics: 
 
A més dels criteris que recull la Base III de la convocatòria, es tindrà en compte: 

• Crèdits assolits 

 

BASE III. Mèrits específics: 
 

Es valorarà com a mèrit un nivell d’idioma superior al requerit per l’acord 

 

 

http://www.ub.edu/fisica/org/rel_inter.htm


   

  

 

 
BASE IV. Documentació:  

 

• Expedient acadèmic 

 

BASE VI. Comissió de selecció: 
 

• Responsable de Relacions Internacionals de la Facultat 
• Caps d’estudis dels ensenyaments dels candidats 

 
 
 
 

FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA 

BASE VI. Comissió de selecció: 

 

• Coordinadors de màsters 

• Responsable d'internacional 

 
 
 

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT 
 
Ensenyament INFERMERIA 
 
BASE VI. Comissió de selecció: 
 

• Coordinadora del Màster Universitari d’Infermeria de Pràctica Clínica Avançada 
• Coordinadora del Màster Universitari de Recerca Aplicada a les Cures Infermeres 
• Responsable de Relacions Internacionals 

 
 

Ensenyament MEDICINA 
 
BASE VI. Comissió de selecció: 

 

• Vicedegà Acadèmic i Responsable de Relacions Internacionals (Erasmus Coordinator) 

• Secretaria d’Estudiants  i Docència 

• Coordinadora del Màster  

 

 

 

FACULTAT DE PSICOLOGIA: 
 

BASE II. Requisits específics: 
 

Per als idiomes anglès, alemany i francès s’haurà d’acreditar com a mínim un nivell B2, en cas 

contrari la sol•licitud es considerarà exclosa. 

 

BASE III. Criteris de selecció específics: 
 
La selecció es realitzarà tenint en compte els criteris establerts a la convocatòria general Erasmus 

+ estudis, conjuntament amb l’aprofitament realitzat al màster i altres mèrits acadèmics. 

 



   

  

 

 

BASE IV. Documentació:  
 

• Carta de motivació 

• Compromís de matrícula 2017-2018 

• Expedient acadèmic 

• Comprovant de matrícula curs 2016-2017 

 

BASE VI. Comissió de selecció: 
 

• Vicedegana d’Organització i Relacions Externes 

• Vicedegà d’Afers Acadèmics i Estudiants 

• Coordinador/a del Màster implicat en la mobilitat 

• Un membre del PAS 

 

 

FACULTAT DE QUÍMICA 
 
BASE VI. Comissió de selecció: 

 

• Vicedegà acadèmic 

• Coordinador màster corresponent 

• Responsable internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 


