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INTRODUCCIÓ

A continuació es presenta una taula amb el codi i el nom de les

universitats de destí de Convenis Específics juntament amb les

dates aproximades en les que finalitza el termini per a fer la

sol·licitud.

Recorda que per a poder començar a fer la sol·licitud, has de

rebre prèviament un correu de l'Oficina de Relacions

Internacionals on es confirmi la teva nominació a la universitat

de destí.

Normalment, les universitats de destí es posen en contacte

directament amb els alumnes. Tot i així, si has rebut la

confirmació de nominació però la universitat de destí no s'ha

posat en contacte amb tu, et recomanem que prenguis la

iniciativa i els contactis tu directament.

Recordem que nosaltres no us podem ajudar a fer la sol·licitud

i que, en cas de qualsevol dubte amb la documentació a

presentar, cal que us dirigiu a la universitat on fareu l'intercanvi.

En aquells casos que llegiu N/E, significa que no hi ha

informació específica. Per tant us recomanem que us poseu en

contacte amb la universitat per a més informació.

Si no hi ha informació al SEM2, fés cas de la data del SEM1 i

contacta a la universitat de destí.

És important que tingueu en compte que aquest document és

orientatiu. Això vol dir que sempre haureu de fer cas a les

indicacions i a les dates proporcionades per la universitat de

destí.



Codi Universitat Application Deadline SEM 1 Application Deadline SEM2

Z ARG04 N/E N/E

Z AU-SIDNE02 N/E N/E

Z CA-MONTR01 April 30 October 15

Z CA-MONTR03 March 1-April 1 N/E

Z CA-VANCO01 April 1 September 15

Z CA-MCMAST April 30 March 31-April 30

Z CN-HANGZ01 - 01 N/E N/E

Z CN-HANGZ01 - 02 N/E N/E

Z CN-HONGK03 May 15 October 31

Z CN-SHANG01 N/E N/E

Z JP-KYOTO01 - 01 May 29 Novembre 30

Z JP-KYOTO01 - 02 May 29 Novembre 30

Z KR-SEOUL01 April 1-May 15 October 1-November 15

Z KR-SEOUL04 N/E November 6

Z MY-KUALA01
N/E

N/E

Z TW-TAIPE01 Apil 15 N/E

Z USA-PULLM01 April 15 N/E

Z USA-CAL-SD March 1 September 15

Z USA-MICHIG N/E N/E

Z VI-HANOI01 N/E N/E


