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On puc anar?



AUSTRÀLIA
PERTH
Curtin University

LISMORE
Southern Cross University

MELBOURNE
University of Melbourne



CANADÀ
MONTREAL
Université de Montreal

OTTAWA
University of Ottawa

TORONTO
Univeristy of Toronto



COREA DEL SUD

Pohang

Postech University

Seül
Soongsil University



ESTATS UNITS D’AMÈRICA
Oswego
State University of New York

California
University of California 
(9 campus a escollir 1)

Filadèlfia
University of Pennsylvania

Boston
Northeastern University



ÍNDIA

Coimbatore
Amrita Vishwa Vidyapeetham University

Chennai
Indian Institute of Technology Madras



Kobe
Kobe University

Kyoto
Kyoto University

Nagoya
Nagoya University

Tokyo
Senshu University

Waseda University 

Osaka

Momoyama Gakuin University

Illa del Nord (Sapporo) 
Hokkaido University

JAPÓ



ARGENTINA
Universidad de Buenos Aires

Universidad de Belgrano 

Universidad Nacional de San Martín 

BRASIL

Universidade de São Paulo (USP)

COLÒMBIA
Universidad Nacional de Colombia (UNAL) (7 campus)

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (2 campus) 

COSTA RICA

Universidad de Costa Rica

MÈXIC
Universidad de Guadalajara

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

PERÚ

Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP)

URUGUAY
Universidad Católica del Uruguay

XILE
Universidad de Chile

Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago

LLATINOAMÈRICA



NOVA ZELANDA

UNIVERSITY OF MASSEY

• 3 Campus:

✓ Wellington

✓ Auckland

✓ Manawatü



RÚSSIA
Saint-Petersburg University



TAIWAN
National Taiwan University (Taipei)



Beijing
Beijing Foreign Studies University (BFSU)

Beijing Language and Culture University

Tianjin
Nankai University

Hong Kong
City University of Hong Kong

Cheng Du
Sichuan University

Hangzhou
Zhejiang University

XINA



Vols conèixer les experiències dels estudiants?

Consulta la 3a Fira de Mobilitat!

O clica aquí i en descobriràs moltes més!!

https://www.ub.edu/ubtv/video/fira-mobilitat-2021-19-10
http://www.ub.edu/uri/Documents/Experiencia_Global_Mobility_21_22.pdf


Quin nivell d’idioma necessito per a cada universitat?

Hi ha algun requisit d’idioma? Quins són els certificats d’idioma acceptats?
Sí. Trobaràs un quadre-resum dels requisits lingüístics de cada universitat aquí.
En el document tindràs accés a l’enllaç de la pàgina web de la universitat de destí i un
esquema amb les titulacions i puntuacions requerides.

ATENCIÓ: Sempre prevaldrà la informació de la universitat de destí.

Si aplico a diferents universitats, quin certificat d’idioma he d’entregar?
Hauràs d’entregar aquell certificat d’idioma vàlid per cada universitat que sol·licites.

ATENCIÓ: Es tindrà en compte la nota del certificat de nivell d’idioma més recent de la
mateixa titulació.

Fa anys que tinc un certificat de nivell d’idioma, és vàlid?
Algunes universitats no accepten certificats de nivell d’idiomes més antics de 2 anys (a
comptar fins al moment de començar la mobilitat).

http://www.ub.edu/uri/Documents/Requisits_ling_Global_Mobility_22_23.pdf


Quins ajuts econòmics puc sol·licitar?

http://www.ub.edu/uri/Documents/Esquema_finansament_21_22.pdf


Com puc sol·licitar la plaça a través del SOP? 
PRIMER: Quin és el nombre màxim d’universitats que puc sol·licitar?
Pots sol·licitar fins a 3 Universitats on t’agradaria fer l’intercanvi!

SEGON: Quin és l’enllaç per sol·licitar la plaça de Global UB Mobility?
ATENCIÓ: Abans de sol·licitar la plaça, llegeix atentament la convocatòria.
Enllaç de la sol·licitud aquí.
Document d’ajuda per fer la sol·licitud aquí.

TERCER: Quina documentació he d’aportar a la sol·licitud?
• Document d’Equivalència Acadèmica (DEA)** per a cada prioritat sol·licitada, signat i segellat

pel Responsable de la ORI de la Facultat i pel propi estudiant.
• Acreditació del nivell d’idioma, si s’escau.
• Currículum Vitae (CV).
• Acreditació de discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau igual o superior al

33%, si s’escau.

QUART: On entrego la sol·licitud i la documentació requerida?
Ho has de fer a través d’instància genèrica.

http://www.ub.edu/uri/Documents/Convo_Global_Mobility_22_23.pdf
https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=BARCELO01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&sprache=ca&aust_prog=CG&kz_search=A
http://www.ub.edu/uri/Documents/Ajuda_SOP_Global_Mobility_22_23.pdf
http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_generals.htm
http://www.ub.edu/uri/comu/professo.htm
https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html


Què és el DEA?
Què és el DEA?
El DEA és el Document d’Equivalència Acadèmica. Serveix per saber quines assignatures vols matricular a
la UB i quines proposes cursar a la universitat de destí amb la corresponent equivalència acadèmica. Un
programa d’estudis clarament definit servirà per veure quines possibilitats acadèmiques tens de fer
l’estada en aquesta/es universitats en les quals demanes plaça.

Sistema de crèdits ECTS. Quants crèdits ECTS necessito cursar a l’altra universitat?
Fora de la UE no s’utilitza el sistema de crèdits ECTS. Per saber a quants crèdits o assignatures equival un
ECTS, consulta el document d’Equivalència Acadèmica de crèdits amb universitats Global UB Mobility.
Segons la normativa de mobilitat internacional UB és obligatori matricular-se entre 23 i 30 ECTS per
estades semestrals o entre 46 i 60 ECTS per estades anuals a la UB i cursar l’equivalent a la universitat de
destí.

Com puc omplir el DEA?
1. Consulta l’oferta acadèmica de les universitats a les quals vols sol·licitar plaça (veure Annex a la

convocatòria)
2. Per esbrinar l’equivalència de crèdits ECTS amb les universitats que vols sol·licitar plaça,

consulta el document d’Equivalència acadèmica de crèdits amb universitats Global UBMobility
3. Completa el DEA amb una proposta d’assignatures
4. Contacta amb el Responsable acadèmic i/o tutor de la teva Facultat perquè aprovi i signi la

proposta que hauràs de presentar junt amb la sol·licitud.
5. Presenta un DEA per cada universitat que sol·licites, SIGNAT i SEGELLAT pel Responsable

acadèmic i/o tutor.

http://www.ub.edu/uri/Documents/Equivalencia_Academica_Global_Mobility_21_22.pdf
http://www.ub.edu/uri/Documents/normativa.pdf
http://www.ub.edu/uri/Documents/Annex_Global_Mobility_22_23.pdf
http://www.ub.edu/uri/Documents/Convo_Global_Mobility_22_23.pdf
http://www.ub.edu/uri/Documents/Equivalencia_Academica_Global_Mobility_21_22.pdf
http://www.ub.edu/uri/comu/professo.htm


Tens dubtes? Consulta el FAQS!

o contacta’ns a global.ub@ub.edu

http://www.ub.edu/uri/Documents/FAQS_Global_Mobility_22_23.pdf
mailto:global.ub@ub.edu


Anima’t! 
Tens temps

del 2 al 24 de novembre de 2021 
(ambdós inclosos) per sol·licitar 

una plaça!



TORN OBERT DE PREGUNTES
Podeu realitzar les preguntes a través del xat


