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@relacionsinternacionals_fee_ub

/relacionsinternacionalsfee

@ori_fee_ub



PER QUÈ FER 
MOBILITAT 
INTERNACIONAL?



VALOR 
PROFESSIONAL

• Millora l’ocupabilitat

• Accés a ofertes de feina més ben 
remunerades



VALOR 
ACADÈMIC

• Mètodes d’ensenyament i 
sistemes universitaris diferents

• Altres especialitzacions



VALOR 
PERSONAL

• Autonomia i independencia

• Adaptació i flexibilitat

• Habilitats interculturals i 
tolerancia

• Capacitat de resolució de 
problemes

• Auto-coneixement

• Maduresa i Confiança



CONSOLIDACIÓ
D’IDIOMES



CONTINGUT
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1. INFORMACIÓ
GENERAL



PRESENTACIÓ



QUÈ SÓN ELS PROGRAMES DE 
MOBILITAT INTERNACIONAL?
• Et permeten fer una ESTADA ACADÈMICA A UNA UNIVERSITAT ESTRANGERA en el

marc dels teus estudis universitaris.

• Els estudiants seleccionats estan EXEMPTS DEL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA A LA
UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ (només eventualment la universitat de destinació els
podria exigir el pagament de taxes obligatòries corresponents a assegurances, sindicats
d’estudiants, utilització de diversos materials, etc., en les mateixes condicions que als
estudiants locals).

• Es garanteix el RECONEIXEMENT DELS CURSOS REALITZATS A L’ESTRANGER, sempre
que es segueixin els tràmits pertinents per a fer-ho.

• Els estudiants seleccionats han de FER-SE CÀRREC DE TOTES LES DESPESES DERIVADES
DE LA MOBILITAT INTERNACIONAL. També hauran de disposar d’una assegurança
mèdica, d’accidents i repatriació amb cobertura per tota la durada de l’estada. En el
programa Erasmus+, algunes d’aquestes assegurances queden cobertes pel programa.



QUANTS CRÈDITS PUC FER A 
L’ESTRANGER?
• L’estudiant de mobilitat és un estudiant a temps complert, per tant el nombre el nombre de crèdits

que ha de cursar a la universitat d’acollida, i reconèixer a la UB, mitjançant matrícula, és el que
s’estableix a la normativa de permanència de la UB: ENTRE 23 I 30 ECTS PER SEMESTRE (ESTUDIANTS
DE GRAU) I ENTRE 24 I 30 ECTS PER SEMESTRE (ESTUDIANTS DE MÀSTER). En cas que no es
compleixi amb aquests requisits de crèdits, la UB pot cancel·lar a l’estudiant seleccionat la seva
participació en el programa de mobilitat.

• En el cas dels estudiants que acaben carrera (grau o màster), el nombre mínim de crèdits a realitzar a
l’estranger i a reconèixer a la UB, mitjançant matrícula, establert per la Normativa de Mobilitat de la
UB és de 15 ECTS. En cas que no es disposi dels crèdits pendents de matricular suficients per poder
complir amb aquest mínim, la sol·licitud es considerarà exclosa.

• Formalitzar la matrícula a la UB del curs 2021-2022. L’estudiant haurà de tenir matriculats a la UB,
durant el seu període de mobilitat, EL MATEIX NÚMERO DE CRÈDITS QUE CURSARÀ A LA
UNIVERSITAT DE DESTÍ.



I ELS QUE FAN ITINERARI
DOBLE?
En el cas dels estudiants que cursin itineraris dobles, la
mobilitat només es pot sol·licitar per un dels dos
ensenyaments, i cal tenir en compte que es consideren
com a crèdits superats la suma de crèdits superats en
qualsevol dels dos ensenyaments que formen l’itinerari
doble.



QUINS 
PROGRAMES DE 
MOBILITAT 
EXISTEIXEN?

• Erasmus + Estudis

• Convenis Global Faculty UB

• Convenis Global UB Mobility

• Sol·licitud Individual



CONSIDERACIONS
IMPORTANTS!

v Cada un d’ells té requisits diferents, diferent documentació a lliurar i són gestionats
per oficines diferents, per tant: consulta atentament la convocatòria del programa
al qual estàs interessat a participar i realitza el procés de sol·licitud d’acord amb els
procediments establerts.

v Pots presentar sol·licitud a tots els programes però només podràs acceptar una de
les places per al mateix període d’intercanvi. Sí podries fer una estada acadèmica el
SEM1 a través d’un programa i una altra el SEM2 a través d’un altre, però no dues
mobilitats semestrals diferents dintre del mateix programa.

v Només per als programes Erasmus+ hi ha assignada una beca mensual, però per a
tots els programes es poden optar a diferents ajuts econòmics addicionals.

v L’adjudicació de la plaça de mobilitat per part de la Universitat de Barcelona no
comporta que l’estudiant seleccionat sigui automàticament admès a la universitat
de destinació, que és qui en última instància ha d’acceptar-lo.



QUINS SÓN ELS
REQUISITS
BÀSICS?

Haver superat 60 crèdits ECTS en el moment
de lliurar la sol·licitud.

Acreditar, com a mínim, un nivel B1 per a
ensenyaments en Anglès, Francès i Alemany. 

Lliurar tota la documentació dins del termini
establert en un dels registres de la UB (a la 
Secretaria de la Facultat, per exemple). 
Sobretot no deixis tot per l’últim moment!



ELECCIÓ DE LA PLAÇA



•A més de prendre en consideració la destinació que més t’atrau, consulta també l’oferta de cursos! Cada universitat
té una oferta diferent, més o menys limitada, que pot escaure’s millor o pitjor a les teves necessitats en funció de les
assignatures que vulguis cursar a l’estranger. És molt important que consultis l’oferta de cursos de la universitat
estrangera abans de fer la teva tria.

CURSOS

•Assegura’t que només demanes aquelles places a les quals s’adeqüi el teu nivell d’idioma, si no t’arrisques a que es
denegui la teva sol·licitud, tant per part de la UB com de la universitat estrangera. Si no s’indica el contrari, s’ha
acreditar d’acord al Procediment d’Acreditació Lingüística, però hi ha places i programes per a les que es requereix
un títol específic (IELTS, TOEFL, etc.).

REQUISITS D’IDIOMA

• Consulta la pàgina web de l’oficina de relacions internacionals de les universitats estrangeres on estiguis interessat
a anar, allà podràs trobar la informació dirigida als estudiants que hi van a fer un intercanvi. Hi ha universitats on
aquesta informació és molt exhaustiva i hi pots trobar informació sobre l’allotjament, els tràmits a realitzar i tot allò
que per a ells és important que tinguis en compte com a estudiant d’intercanvi a la seva institució. També pots
escriure a l’oficina de relacions internacionals de la universitat estrangera i demanar aquella informació que
necessitis (cursos, programes de les assignatures, opcions d’allotjament, etc).

ORGANITZACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE DESTÍ



•Assegura’t de comprovar si hi ha alguna limitació pel que fa al període de l’intercanvi de la plaça que vols escollir, hi
ha algunes places que només són anuals, o en les quals només es pot anar un semestre determinat..

PERÍODE DE L'INTERCANVI

•En cas que no tinguis la nacionalitat d’algun dels països de la Unió Europea (per mobilitats dintre de la UE) o que
realitzis un intercanvi fora de la Unió Europea, has de tenir en compte que hauràs de tramitar el visat d’estudiant.
En aquest cas, això implica un cost econòmic, a més de la presentació de documentació addicional per a l’expedició
del visat.

•Aquesta documentació addicional pot ser molt variada, podent incloure des de títols específics d’anglès (TOEFL,
IETLS, etc.) a certificats mèdics o justificants bancaris conforme es disposa d’una quantitat determinada de diners
al banc que acreditin la solvència econòmica de l’estudiant mentre es troba al país estranger -per exemple, per
anar a Estats Units cal justificar que es disposa aproximadament d’uns 8500 euros/semestre i per anar a Corea d’uns
2500 euros/semestre, però aquesta quantitat varia d’un país a un altre i pot variar també d’un any a un altre-.

• Informa’t bé de quins són els tràmits per a l’expedició del visat d’aquells països als que vulguis sol•licitar l’intercanvi.
Ho pots consultar amb la ORI de la universitat estrangera o directament al consolat o ambaixada del país estranger.

VISAT



•El calendari acadèmic varia d’una universitat a una altra. Et recomanem comprovar el calendari acadèmic de la
universitat a la que estàs interessat a anar perquè pot ser més adient que hi vagis el primer o el segon semestre:

•Si el semestre està avançat respecte al nostre: és millor anar-hi el primer semestre. Si hi vas el segon, se’t poden
solapar els exàmens de la Facultat amb l’inici de les classes a la universitat estrangera, i no es pot garantir que
puguis trobar una alternativa a l’avaluació aquí, per tant podries perdre la convocatòria dels exàmens de gener.

•Si el semestre està retardat respecte al nostre: és millor anar-hi el segon semestre. Si hi vas el primer és possible
que tornis quan aquí ja hagin començat les classes. o de SEM2.

•En el cas de les estades anuals, el calendari acadèmic és indiferent, ja que no cal combinar-lo amb el nostre.

CALENDARI ACADÈMIC

• Tingues en compte el cost de la vida a la destinació que elegeixis, per exemple, algunes capitals europees són molt 
cares pel que fa a l’allotjament i a altres despeses imprescindibles i alguns països i/o ciutats permeten viure-hi amb 
una quantitat de diners molt més ajustada que d’altres.
• Algunes universitats poden demanar despeses adicionals relacionades amb assegurances obligatòries, tràmits de 

residencia o altres que no estan coberts per la UB. Pots posar-te en contacte amb les universitats i demanar-los més
informació abans de sol·licitar una plaça. 

DESPESES ECONÒMIQUES



ACREDITACIÓ DEL NIVEL D’IDIOMA



PROCEDIMENT
D’ACREDITACIÓ
LINGÜÍSTICA

Si no s’indica el contrari, el nivell d’idioma s’ha
acreditar d’acord al Procediment d’Acreditació
Lingüística, però hi ha places i programes per a les que
es requereix un títol específic (IELTS, TOEFL, etc.). En
aquest cas, caldrà presentar el títol requerit, sinó al
sol·licitud es considerarà exclosa.



TENS UN CERTIFICAT?

Consulta el Procediment
d'Acreditació Lingüística
a la nostra pàgina web
per a confirmar que el
títol del qual disposes és
vàlid per a sol·licitar una
plaça d'intercanvi

NO TENS UN CERTIFICAT?
• En el cas de no tenir cap document ,es podrà

acreditar el nivell d’idioma REALITZANT LA
PROVA DE NIVELL QUE ORGANITZA L’EIM DE LA
UB
• L’EIM acreditarà directament al centre d’estudis

el coneixement lingüístic de l’estudiant i també
expedirà una certificat del nivell d’idioma a
l’estudiant.
• Per realitzar la prova, cal fer la inscripció, que es

realitza online. Trobareu més informació a la web
de l’Escola d’Idiomes Moderns de la UB:
eim.ub.edu o a través del correu
eim.informació@ub.edu.

https://www.eim.ub.edu/ca/examens-certificats/


ESCOLA D’IDIOMES MODERNS

Cost: 79€ - (Amb 
expedició de 

Certificat EIM del 
nivell d’idioma)

Curs gratuït 
d’idioma en cas 

d’obtenir una plaça 
de mobilitat

S’ha de tenir en compte que l’alumnat que decideixi fer la prova de l’EIM per a sol·licitar una plaça,
haurà de fer l’elecció de places sense saber quin nivell obtindrà, ja que els resultats surten a
posteriori del tancament del termini per a presentar les sol·licituds.

* Consulta les dates i les llengües disponibles al seu web

https://www.eim.ub.edu/ca/examens-certificats/


ESCOLLIR UNA PLAÇA
SENSE SABER EL 
NIVEL D’IDIOMA

RECOMANACIONS

v Si feu la prova de nivell de l’EIM no sabreu el vostre nivell quan feu l’elecció de places. Les 
recomanacions són les següents:

ü Sol·licitar aquelles places per a les que es requereixi un nivell més baix del que 
voleu aconseguir, i que per tant segur que obteniu a la prova de nivell

ü Sol·licitar aquelles places en les que el nivell d’idioma sigui recomanat i no 
obligatori.

ü Posar la primera o la segona opció que vulgueu, encara que no sapigueu si 
arribareu al nivell, però assegurar la resta d'opcions.

ü Fer la prova de nivell individual: existeix la possibilitat de sol·licitar una prova 
de nivell no programada. Els interessats han d'enviar una sol·licitud al 
coordinador corresponent amb una antelació de cinc dies laborables per 
concretar dia i hora de la prova. Els resultats estaran disponibles en el termini 
de cinc dies laborables després d’haver realitzat la prova. No és possible fer 
l’examen durant el període de vacances de l’EIM. Preu: 150,00 €



RECONEIXEMENT D’ASSIGNATURES



ASSIGNATURES
QUE ES PODEN 
RECONÈIXER

• Correspondència entre els programes i nombre de crèdits (al 
voltant d’un 85%-90%). 

• Prohibicions: 
• matèries que pel seu àmbit d’estudi, no es poden fer fora 

(assignatures d’àmbit espanyol o català)
• Assignatures prèviament matriculades, tant superades com no 

superades

Obligatòries i optatives amb correspondència: 

• Matèries estrangeres interessants pel currículum acadèmic i que 
a Barcelona no hi ha un equivalent (ex: E-marketing). Han de 
tenir a veure amb l’àmbit acadèmic de l’estudiant. A la UB se’ls 
dona el nom genèric d’optatives Erasmus i es dona el mateix 
nombre d’ECTS que té l’assignatura a l’estranger. 

Optatives sense correspondència: 

En el cas dels estudiants d’ADE, les 
optatives de la menció han de ser 

amb correspondència, no poden ser 
optatives Erasmus.



CONSIDERACIONS IMPORTANTS
Tingues en compte que per molt bé que hagis fet la teva cerca de cursos:

v L’oferta de cursos a la que tens accés ara és la del present curs. Pot haver-hi canvis respecte a la del
curs 20/21, quan realitzis l’intercanvi.

v Moltes universitats tenen places limitades als cursos, per tant pot ser que no et puguis matricular a
aquells cursos que voldries.

v Fins que no tinguis una plaça assignada no tindreu un tutor que serà qui us aprovarà les
equivalències entre matèries.

Per tant..

Ø Sempre hi ha un element d’incertesa respecte als cursos que podràs fer durant al teu intercanvi.

Ø Et recomanem marxar amb la optativitat.

Ø Si marxes d’intercanvi pots fer la optativitat a tercer.



INFORMACIÓ PER ENESENYEMENTS

Estudiants d’ADE
Si marxeu a quart, teniu tota l’optativitat, i les assignatures obligatòries a semestre canviat, per tant
és molt fàcil fer una mobilitat. Finances corporatives acostuma a ser fàcil trobar-la a l’estranger.
Sistema Fiscal II no es pot sotmetre a l’intercanvi. O es fa al semestre que s’està a la UB o en cas
d’estades anuals, es pot fer a distància. Si marxeu a tercer, podeu fer l’optativitat de quart i en tornar
les obligatòries que us manquin. Si trobeu obligatòries de tercer també les podeu fer. Acostuma a ser
fàcil de quadrar perquè, com s’ha dit, totes les assignatures obligatòries del vostre grau s’ofereixen a
semestre canviat i les que no s’hagi pogut fer es poden fer al tornar, en qualsevol dels dos semestres.



INFORMACIÓ PER ENESENYEMENTS

Estudiants de GEI:
Si marxeu a quart, teniu tota l’optativitat, per tant també és molt fàcil fer una mobilitat. Si marxeu a
tercer, podeu fer un “canvi de semestres” . Durant la mobilitat feu el semestre de quart, amb la
l’optativitat i el curs següent el semestre de tercer, amb les obligatòries, que no hagueu fet. Cal tenir
en compte que no teniu les assignatures a semestre canviat, així que si barregeu assignatures de
tercer i quart pot ser que les que us manquin se us solapin el curs següent.



INFORMACIÓ PER ENESENYEMENTS

Estudiants d’ECO:
El vostre pla d’estudis fa complicada la mobilitat perquè hi ha poca optativitat. El semestre on és més
fàcil realitzar la mobilitat és el segon semestre de quart, fent el TFG a distància, 18 ECTS d’optativitat
en el marc de l’intercanvi i intentant trobar una universitat on ofereixin Macro IV (i si no és el cas,
fent-la a distància). El primer semestre de quart hi ha moltes assignatures obligatòries que pot ser
difícil (no impossible) trobar a l’estranger. Si es marxa a tercer i es decideix fer l’optativitat, i les
assignatures obligatòries que es pugui trobar, cal també tenir en compte que no teniu les assignatures
a semestre canviat, així que si barregeu assignatures de tercer i quart pot ser que les que us manquin
se us solapin el curs següent (tot i que teniu cursos de matí i tarda i podríeu evitar solapaments).



INFORMACIÓ PER ENESENYEMENTS

Estudiants de SOC:
El semestre on és més fàcil realitzar la mobilitat és el segon semestre de quart, fent el TFG a distància
i 18 ECTS d’optativitat en el marc de l’intercanvi. Si es marxa el primer semestre de quart tindríeu 12
ECTS d’optativitat i caldria mirar que la universitat ofereixi les 3 assignatures obligatòries d’aquest
semestre, ja que tampoc teniu les assignatures obligatòries a semestre canviat. Si es marxa a tercer i
es decideix fer l’optativitat, i les assignatures obligatòries que es pugui torbar, cal també tenir en
compte que no teniu les assignatures a semestre canviat, així que si barregeu assignatures de tercer i
quart pot ser que les que us manquin se us solapin el curs següent (tot i que teniu cursos de matí i
tarda i podríeu evitar solapaments).



INFORMACIÓ PER ENESENYEMENTS

Estudiants d’EST:
A quart teniu concentrada l’optativitat i dues obligatòries. Caldria mirar de trobar les dues
obligatòries a la universitat estrangera o fer-les a distància. Es podria fer el TFG l’haureu de fer a
distància. Si es marxa a tercer i es decideix fer l’optativitat, i les assignatures obligatòries que es pugui
trobar, cal també tenir en compte que no teniu les assignatures amb semestre canviat, així que si
barregeu assignatures de tercer i quart pot ser que les que us manquin se us solapin el curs següent



INFORMACIÓ PER ENESENYEMENTS

Estudiants d’EUS
ADE: es recomana realitzar l’intercanvi el primer semestre de quart, en el que teniu les 5 assignatures 
(30 ECTS) optatives.

ECO: es recomana realitzar l’intercanvi el primer semestre de quart, en el que teniu concentrada 
l’optativitat.



MÉS
INFORMACIÓ

§ ORI Campus – Normativa d’equivalència acadèmica

http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/wp-
content/uploads/2018/03/NEA18-19.pdf

§ Per a informació més detallada consulta l’apartat què es 
pot estudiar de la pàgina web de l’ORI FEE:

http://www.ub.edu/economiaempresa-
internacional/estudiants_ub_funcionament/

http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/wp-content/uploads/2018/03/NEA18-19.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/estudiants_ub_funcionament/


OFICINES INVOLUCRADES



PROGRAMES DE LA 
FACULTAT
D’ECONOMIA I 
EMPRESA

• Programa Erasmus+

• Programa Global 
Faculty UB

Gestionats per l’Oficina de Relacions
Internacionals de la Facultat
d’Economia i Empresa – ORI

Visita el web: Enllaç

http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/


PROGRAMES 
DE MOBILITAT
DE LA UB
• Programa Global UB 

Mobility

Gestionats per l’Oficina de 
Mobilitat i Programes 
Internacionals de la Universitat
de Barcelona - OMPI

Visita el web: Enllaç

http://www.ub.edu/uri/


2. PROGRAMES
DE LA FACULTAT
D’ECONOMIA I
EMPRESA



INTRODUCCIÓ

v Programes d’intercanvi amb Europa (Erasmus+ estudis) i amb diferents universitats d’arreu del món
(Global UB Faculty).

v Obert a tots els estudiants de la Facultat (grau i màsters oficials) sempre que hi hagi un acord de
mobilitat per als seus ensenyaments.

v A priori, convocatòria única (actual): intercanvis de SEM1, SEM2 i ANUAL pel proper curs acadèmic
21/22.

v A la sol·licitud es pot posar fins a 5 places, ordenades per ordre de preferència. No posis places que
no vulguis acceptar!

v La informació actualitzada i la convocatòria es pot trobar a la següent pàgina web:
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/estudiants_ub_programes_de_mobilitat_internacional/

http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/estudiants_ub_programes_de_mobilitat_internacional/


ERASMUS+ ESTUDIS



DESCRIPCIÓ

El programa ERASMUS és un
programa instaurat per la Comissió
Europea per tal de promoure
l’intercanvi d’estudiants dins de la
Unió Europea i països associats,
que inclou una part important de
finançament destinat a beques
garantides per a la mobilitat dels
estudiants.



GLOBAL UB FACULTY



DESCRIPCIÓ

• La Facultat d’Economia i Empresa té signats acords
específics de mobilitat d’estudiants amb diferents
universitats d’arreu del món que realitzar una estada
acadèmica sota unes característiques similars a les del
programa Erasmus (exempció de pagament de la
matrícula a la universitat estrangera i reconeixement
dels cursos realitzats a l’estranger, sempre que es
segueixin els tràmits pertinents per a fer-ho).



INFORMACIÓ SOBRE ELS PROGRAMES I LA 
CONVOCATÒRIA



REQUISITS DE LA 
CONVOCATÒRIA
• Disposar de DNI o de NIE

• Estar matriculat a la Universitat de Barcelona en qualsevol dels ensenyaments homologats de grau o màster universitari, 
durant el curs acadèmic 2020-2021 (exclosos Títols Propis i Postgraus).

• Tenir 60 crèdits de l’ensenyament superats en el moment de realitzar la sol·licitud. 

• Acreditar un nivell de capacitació lingüística suficient per al seguiment de les activitats que es duran a terme a la 
universitat de destinació, en funció del què estigui establert en l’acord Erasmus+ per cada mobilitat. Per als idiomes 
anglès, alemany i francès s’haurà d’acreditar com a mínim un nivell B1, en cas contrari la sol·licitud es considerarà 
exclosa.

• En cas d’haver estat beneficiari d’una mobilitat Erasmus+ (estudis i/o pràctiques) amb anterioritat, el còmput total de la 
durada de la mobilitat per estudiant no pot ser superior a 12 mesos per cada cicle d’estudis (grau, màster).



PLACES
§ Places disponibles: depèn de l’acord de mobilitat amb cada

universitat estrangera. Cal consultar destinacions en funció
d’universitats i ensenyaments. Només es pot optar a les places
ofertades per al teu ensenyament.

§ A la sol·licitud es pot posar fins a 5 places, ordenades per ordre de
preferència.

§ És molt important realitzar la tria de places correctament.

§ Cal consultar l’oferta de places a la pàgina web de l’Oficina de
Relacions Internacionals de la Facultat:

Oferta de places Erasmus+ Estudis: 
•http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/app/erasmus.php

Oferta de places Global Faculty UB: 
•http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/app/convenis.php

http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/app/erasmus.php
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/app/convenis.php


QUÈ HE DE TENIR
EN COMPTE A 
L’HORA
D’ESCOLLIR UNA 
PLAÇA?

• Només pots sol·licitar aquelles places que estan 
ofertades per al teu ensenyament.

L’ensenyament

• És l’idioma que hauràs d’acreditar (en les 
destinacions amb més d’un idioma de l’intercanvi 
només cal acreditar un dels dos). 

L’idioma de l’intercanvi

• Es poden realitzar sol·licituds conjuntes, però s’ha 
de tenir en compte que la nota de tall serà la del 
membre del grup que la tingui més baixa i no es 
garanteix la plaça pels membres amb la nota de tall 
més alta. 

Sol·licituds conjuntes



NIVELL D’IDIOMA
• Per als programes Erasmus i Convenis Global Faculty UB és imprescindible acreditar almenys un nivell

B1 quan l’idioma de l’intercanvi és l’alemany, l’anglès o el francès. En cas contrari la sol·licitud es
considerarà exclosa. A més cal consultar el nivell específic que es demana per a cada plaça, que pot ser
més alt:

• Hi ha places per a les quals és imprescindible acreditar un nivell determinat de l’idioma de l’intercanvi
(indicat com a MANDATORY). Si no s’assoleix, no s’assignarà plaça.

• Quan el nivell d’idioma només sigui recomanat (indicat com RECOMMENDED) s’assignarà plaça en
qualsevol cas, però tingues en compte que la universitat estrangera pot denegar-te l’acceptació si no
arribes a aquest nivell i per tant es recomana només sol·licitar aquelles places a les quals s’ajusti el teu
nivell d’idioma.

• Hi ha places que requereixen d’algun títol en concret (IELTS, TOEFL, Cambridge Certificates, etc). Si no es
presenta no s’assignarà plaça.

• Per la presentació de TÍTOLS OFICIALS D’IDIOMA: cal dur l’original i la fotocòpia, a l’ORI et compulsarem
la fotocòpia per adjuntar-la a la sol·licitud i et podràs quedar l’original. En cas que hagis fet un examen
d’algun títol específic d’idioma i encara no tinguis el certificat però si la nota a l’intranet podràs dur una
captura de pantalla i a l’ORI, un cop hagis entrat a l’intranet i veiem que és correcte, et segellarem la
impressió de la pantalla que ens hagis aportat, que podràs adjuntar a la sol·licitud.



• El nivell d’idioma s’ha d’acreditar sempre d’acord al Procediment d’Acreditació Lingüística (a excepció d’aquelles
places per a les que es requereix d’algun títol específic, IELTS, TOEFL, Cambridge Certificates, etc., en aquest cas caldrà
presentar el títol corresponent). Si es disposa del resultat online, es pot imprimir la captura de pantalla i presentar-la a
l’oficina. Et farem fer un log-in per comprovar la veracitat de la captura i la compulsarem.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL NIVELL D’IDIOMA

• Per als idiomes italià i portuguès existeix l’opció de prorrogar la presentació de l’acreditació fins al moment de
realitzar l’intercanvi. En aquest cas, per a aquests dos idiomes, si no s’acredita el nivell d’idioma en el moment
de fer la sol·licitud, serà imprescindible presentar un document en el qual l’estudiant es comprometi a realitzar
aquells cursos d’idioma o tot allò que sigui necessari per assolir el nivell de l’idioma que requereix la
universitat de destí abans de l’intercanvi (compromís d’idioma). En els casos en el que el nivell d’idioma sigui
“MANDATORY”, serà necessari acreditar el nivell mínim indicat en el moment de fer la sol·licitud.

• En les destinacions amb més d’un idioma de l’intercanvi, només cal acreditar un dels dos. Tingues en compte
que aleshores només tens garantit fer les classes en l’idioma, que hagis acreditat. Per fer les en l’altre és
possible que la universitat estrangera et demani acreditar-lo també amb un nivell determinat). Tingues en
compte també que és possible que l’oferta de cursos sigui més àmplia en un dels idiomes que en l’altre
(normalment l’oferta més àmplia acostuma a ser la de l’idioma respecte a la d’anglès



TRAMITACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ 
A PRESENTAR
• Documents

• Calendari



ü Imprès de sol•licitud signat per l’alumne i fotografia recent  (mida 
carnet).

ü Document “Check list” segellada per l’Oficina de Relacions 
Internacionals de la Facultat. 

ü Exposició dels motius de la sol•licitud (extensió màxima, un foli). ü En cas de presentar una sol·licitud al programa Erasmus+ Estudis i un 
altra per al programa Global Faculty UB per al mateix període 
d’intercanvi, document “Priorització de places Erasmus+ Estudis i 
Convenis Específics”.

ü Currículum vitae ü Document “Sol·licitud de plaça conjunta”, només per a aquells estudiants 
que vulguin demanar una plaça conjuntament amb un altre/a estudiant.

ü Fotocòpia full de matrícula del curs 2020-2021. ü Expedient acadèmic, només per a estudiants  procedents d’altres Centres 
o Universitats (curs 19/20). 

ü Documentació relativa al coneixement d’idioma d’acord al Procediment 
d’Acreditació Lingüística.

ü Cal consultar la documentació addicional que pugui estar vinculada a 
cada plaça (títols específics d’idioma, etc). 

ü Documentació relativa al coneixement d’idioma d’acord al Procediment 
d’Acreditació Lingüística.

ü Acreditació de discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau 
igual o superior al 33%, si s’escau.

DOCUMENTS Tota la documentació s’ha de presentar resencialment en un dels registres de la UB (Per exemple la 
Secretaria de la Facultat). Així mateix, la sol·licitud es podrà presentar telemàticament mitjançant el 
procediment d’instància genèrica disponible a: Enllaç

https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?sprache=ca&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&identifier=BARCELO01&readNew=1&readCol=kon_id&kon_id=
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/wp-content/uploads/2018/10/Check-list-FEE19-20.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/wp-content/uploads/2017/10/Prioritzaci%C3%B3-Places-FEE18-19.doc
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/wp-content/uploads/2018/10/Pla%C3%A7a-Conjunta-FEE19-20.pdf
https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html


CALENDARI
• Presentació de les sol·licituds: Del 9/11/2020 al 11/01/2021
• Resolució provisional de les places: 26/02/2021
• Acceptació/renúncia de les places assignades: Del 27/02/2021 al 05/03/2021
• Reassignació de places: Del 06/03/2021 al 15/03/2021
• Acceptació/renúncia de les places reassignades: Del 20/03/2021 al 26/03/2021
• Resolució definitiva de les places: 19/03/2021

• Excepcionalment es podran presentar fins al 31 de gener els documents
següents (directament a l’ORI): confirmació del professor conforme s’ha superat
una assignatura en cas de no arribar als 60 ECTS, títols específics d’anglès
(TOEFLS, IELTS, CAE, etc). En cas de no fer-ho i mancar algun d’aquests
documents passada aquesta data límit la sol·licitud es considerarà exclosa.



AJUTS
ECONÒMICS



ERASMUS+ ESTUDIS
Beques Garantides

ERASMUS+ ESTUDIS
vGrup 1: Dinamarca, Finlàndia, Islàndia, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit i Suècia (300€/mes).
vGrup 2: Àustria, Alemanya, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal i Xipre (250€/mes).
vGrup 3: Bulgària, Croàcia, Eslovènia, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, Romania, República

Txeca, Turquia i antiga República Iugoslava de Macedònia (200€/mes).

El finançament per estades per estudis és per un mínim de 3 mesos i un màxim de 7 mesos. Les estades de durada
superior no rebran finançament per la diferència de mesos.

MINISTERI D’EDUCACIÓ Els estudiants seleccionats en la modalitat d’estudis que hagin gaudit d’una beca general del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el curs 2020-2021, podran gaudir d’un ajut mensual addicional de 200€/mes
per una durada màxima de 7 mesos.

Els estudiants seleccionats que tenen necessitats especials, per una discapacitat reconeguda i qualificada legalment d’un grau 
igual o superior al 33%, poden participar a la convocatòria especial del SEPIE, que atorga ajuts per cobrir les despeses 
extraordinàries d’aquests estudiants.

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/necessitats_especials.html


ERASMUS+ ESTUDIS

Beques no Garantides

AGAUR : (200 euros al mes, fins un màxim de 6 mesos)

AJUTS DE LA FACULTAT: En funció de la destinació

SANTANDER ERASMUS+: (beques de diferents quantitats: 3000 euros per estudiants amb certificat de discapacitat del 33% o
superior, 500 i 150 euros en funció del expedient acadèmic).

VICERRECTORAT DE LA UB: Un import únic de 200€. No cal sol licitar-la. El fet de tenir adjudicada una mobilitat internacional,
implica parpcipar automàpcament en la convocatòria. No és compapble amb la beca del Santander Erasmus.



CONVENIS GLOBAL FACULTY UB
Tot i que no hi hagi una beca específica associada i garantida per a aquest programa cal recordar que
l’estudiant està exempt del pagament de la matrícula a la universitat estrangera.

Beques no Garantides

AGAUR : (200 euros al mes, fins un màxim de 6 mesos)

AJUTS DE LA FACULTAT: En funció de la destinació

SANTANDER ERASMUS+: (beques de diferents quantitats: 3000 euros per estudiants amb certificat de discapacitat del
33% o superior, 500 i 150 euros en funció del expedient acadèmic).

VICERRECTORAT DE LA UB: Un import únic de 200€. No cal sol licitar-la. El fet de tenir adjudicada una mobilitat
internacional, implica parpcipar automàpcament en la convocatòria. No és compapble amb la beca del Santander
Erasmus.



CRITERIS DE 
SELECCIÓ



• És necessari complir amb els requisits específics de cada plaça (nivell d’idioma, títol específic de nivell d’idioma i/o nota mínima 
d’expedient acadèmic). La selecció es realitzarà en base a la mitjana de l’expedient acadèmic. En cas d’empat es considerarà:

§ En primer lloc un nivell d’idioma superior.

§ En segon lloc la mitjana de l’expedient acadèmic actualitzada en el moment de desfer l’empat (en cas que hi hagi noves notes 
entrades a l’expedient que es puguin prendre en consideració) i haver estat beneficiari de la beca del ministeri el curs
immediatament anterior al de la presentació de la sol·licitud.

§ En tercer lloc la carta de motivació, el llistat provisional d’assignatures a cursar a l’estranger, la relació entre les assignatures
suspeses i no presentades respecte a les matriculades i el CV.

• L’ordre de priorització de les places no afecta a l’assignació: sempre s’assigna a la persona amb la nota de tall més alta, 
independentment de l’ordre de preferència de la plaça. En el cas dels estudiants que vulguin demanar una plaça conjuntament, han 
de tenir en compte que la nota de tall serà la de la persona que la tingui més baixa.

• Estudiants amb discapacitat igual o superior al 33%: En funció de la discapacitat de l’estudiant i de les necessitats específiques que 
aquest/a tingui (pel que fa a disposar d’instal·lacions adaptades, etc.) la comissió de selecció de la Facultat podrà valorar l’assignació
directa de plaça.



IMPORTANT!

En cas d’empat, tindran preferència aquells estudiants
que van obtenir una plaça durant el curs 20/21 però que
van veure la seva mobilitat cancel·lada degut a la crisi
sanitària.



3. PROGRAMES
DE LA 
UNIVERSITAT DE 
BARCELONA



INTRODUCCIÓ

Com que les places no estan definides en funció de l’àrea d’estudi, cal que t'asseguris que la universitat a 
la que vols anar ofereix una ensenyament similar al teu i que podràs reconèixer els cursos que ofereixen.

Adreçat als estudiants de diferents Facultats de la Universitat de Barcelona Barcelona (grau i màsters oficials), 
inclòs els estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa.

Diferents programes de mobilitat internacional que permeten que realitzar una estada acadèmica sota unes 
caracterís_ques similars a les del programa Erasmus:

exempció de pagament de la matrícula a la universitat estrangera reconeixement dels cursos realitzats a l’estranger, sempre que es 
segueixin els tràmits pertinents per a fer-ho.



GLOBAL UB MOBILITY



DESCRIPCIÓ

La Universitat de Barcelona té signats acords específics
de mobilitat d’estudiants amb diferents universitats
d’arreu del món que realitzar una estada acadèmica
sota unes característiques similars a les del programa
Erasmus (exempció de pagament de la matrícula a la
universitat estrangera i reconeixement dels cursos
realitzats a l’estranger, sempre que es segueixin els
tràmits pertinents per a fer-ho).



INFORMACIÓ GENERAL
v Programa d’intercanvi amb diferents universitats d’arreu del món.

v Adreçat als estudiants de diferents Facultats de la Universitat de Barcelona Barcelona (grau i màsters
oficials), inclòs els estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa.

v Convocatòria única (actual): intercanvis de SEM1, SEM2 i ANUAL pel proper curs acadèmic 21/22.

v A la sol·licitud es pot posar fins a 3 places, ordenades per ordre de preferència. No posis places que no
vulguis acceptar!

v La informació actualitzada i la convocatòria es pot trobar a la següent pàgina web:
hcp://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_generals.htm

v Com que les places no estan definides en funció de l’àrea d’estudi, cal que t'asseguris que la universitat a
la que vols anar ofereix un ensenyament similar a la teu i cursos que s'adeqüin a les teves necessitats.

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/convenis_generals.htm


REQUISITS
• Disposar de DNI o de NIE i estar matriculat a la Universitat de Barcelona en qualsevol dels ensenyaments homologats de grau o màster

universitari durant el curs acadèmic 2020-2021.

• No es podrà sol·licitar una plaça de mobilitat en convenis generals, en aquelles institucions amb les quals la Facultat en la què està
matriculat l’estudiant i sol·licita la plaça tingui signat un conveni específic d’intercanvi d’estudiants o un conveni Erasmus+ pel mateix
ensenyament.

• Els estudiants de grau hauran de tenir superats, com a mínim 60 crèdits ECTS (o el primer curs complet) de la titulació relacionada amb
l’intercanvi en el moment de fer la sol·licitud. Els estudiants de màster universitari hauran de tenir matriculats, com a mínim 30 crèdits ECTS
(o el primer curs complet) de la titulació relacionada amb l’intercanvi en el moment de fer la sol·licitud i hauran d’acreditar la seva superació
a l’inici de l’estada.

• En cas que sigui necessari, acreditar un nivell de capacitació lingüística suficient per al seguiment de les activitats que es duran a terme a la
universitat de destí. Cal comprovar el nivell d’idioma exigit per a cada plaça a l’annex 1 de la convocatòria.



PLACES

• Cal consultar l’oferta de places al següent enllaç: 
Aplicatiu SOP (com a criteri de cerca només cal 
entrar els camps programa d’intercanvi “convenis 
generals”, facultat “OMPI” i l’any acadèmic) o a 
l’Annex I Convenis Generals.

v La selecció de places és molt important! Consulta 
atentament els requisits d’idioma i l’altra 
informació important de la plaça a l’Annex 1 de la 
convocatòria: Annex I Convenis Generals.

https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?sprache=ca&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&identifier=BARCELO01&readNew=1&readCol=kon_id&kon_id=
http://www.ub.edu/uri/Documents/ANNEX1_Convenis_generals_19_20.pdf
http://www.ub.edu/uri/Documents/ANNEX1_Convenis_generals_19_20.pdf


TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR



• La sol•licitud l’haureu de realitzar a través de l’APLICATIU SOP i s’haurà de lliurar impresa a un registre general de la UB
juntament amb la documentació següent, sens perjudici de la documentació addicional que s’estableixi en l’Annex 1 de la
convocatòria.

• Tota la documentació s’ha de presentar resencialment en un dels registres de la UB (Per exemple la Secretaria de la Facultat).
Així mateix, la sol·licitud es podrà presentar telemàticament mitjançant el procediment d’instància genèrica disponible a:
Enllaç

ü Imprès de sol•licitud signat per l’alumne i fotografia recent  
(mida carnet).

ü Expedient acadèmic (es pot sol·licitar, sense cost, a través del 
campus virtual o secretaria)

ü Currículum vitae ü Expedient acadèmic (es pot sol·licitar, sense cost, a través del 
campus virtual o secretaria)

ü Document d’Equivalència Acadèmica (DEA) per a cada prioritat 
sol·licitada, signat  pel Responsable de la ORI de la Facultat i pel 
propi estudiant.  Consulta la Normativa d’Equivalència 
Acadèmica de la Facultat per tal d’assegurar-te que el realitzes 
correctament.

ü Expedient acadèmic (es pot sol·licitar, sense cost, a través del 
campus virtual o secretaria)

https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?sprache=ca&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&identifier=BARCELO01&readNew=1&readCol=kon_id&kon_id=
https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html
https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?sprache=ca&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&identifier=BARCELO01&readNew=1&readCol=kon_id&kon_id=
http://www.ub.edu/uri/Documents/DEA_19-20.doc
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/wp-content/uploads/2018/03/NEA18-19.pdf


CALENDARI

• Presentació de les sol·licituds: 09/11/2020 al 11/01/2021

• Resolució provisional de les places: 8/02/2021

• Acceptació/renúncia de les  places assignades: Del 
09/02/2021 al 15/02/2021

• Reassignació de places: Del 16/02/2021 al 18/02/2021

• Acceptació/renúncia de les places reassignades: Del 
20/02/2021 al 26/02/2021

• Resolució defini^va de les  places: Abans del 19/02



AJUTS ECONÒMICS



CONVENIS GLOBAL UB MOBILITY
Tot i que no hi hagi una beca específica associada i garantida per a aquest programa cal recordar que
l’estudiant està exempt del pagament de la matrícula a la universitat estrangera.

Beques no Garantides

AGAUR : (200 euros al mes, fins un màxim de 6 mesos)

SANTANDER ERASMUS+: (beques de diferents quantitats: 3000 euros per estudiants amb certificat de discapacitat del
33% o superior, 500 i 150 euros en funció del expedient acadèmic).

VICERRECTORAT DE LA UB: Un import únic de 200€. No cal sol licitar-la. El fet de tenir adjudicada una mobilitat
internacional, implica parpcipar automàpcament en la convocatòria. No és compapble amb la beca del Santander
Erasmus.



SESSIONS INFORMATIVES DE GLOBAL 
UB MOBILITY DES DE L’OMPI

• 17 de novembre a les 12H (Enllaç a la sessió on-line) 

• 24 de novembre a les 12H  (Enllaç a la sessió on-line)

https://eu.bbcollab.com/guest/e530ae798e254e0392a0e489e6ab473b
https://eu.bbcollab.com/guest/e530ae798e254e0392a0e489e6ab473b


ERASMUS K107



DESCRIPCIÓ
El programa Erasmus+ KA107 forma part del paquet d’accions
de la Unió Europea que pretén obrir l’experiència del programa
Erasmus a universitats fora de l’àmbit de la Unió Europea
mitjançant beques i promovent la cooperació acadèmica entre
Europa i la resta del món. Permet realitzar una estada
acadèmica sota unes característiques similars a les del
programa Erasmus (exempció de pagament de la matrícula a la
universitat estrangera i reconeixement dels cursos realitzats a
l’estranger, sempre que es segueixin els tràmits pertinents per
a fer-ho).



• El Programa Erasmus+ KA107 té associat a l’assignació de la plaça 
la dotació d’un ajut econòmic mensual. Aquest ajut és d’uns 650 
euros mensuals més despeses de viatge (quantitats fixes segons 
kilòmetres). El finançament és per un semestre (5 mesos) d’estada. 
Les estades de durada superior no rebran finançament per la 
diferència de mesos. 

• El termini per a presentar sol·licituds encara no està obert. La 
informació es publicarà més endavant. 



4. ERASMUS+ 
PRÀCTIQUES



DESCRIPCIÓ

• El programa Erasmus+ pràcUques forma part del paquet
d’accions de la Unió Europea que pretén obrir l’experiència del
programa Erasmus a altres àmbits de la formació universitària.
El programa Erasmus PràcUques té com a finalitat la realització
de pràcHques en empreses, centres de formació, centres
d’invesUgació i altres organitzacions de la Unió Europea i països
associats. El Programa Erasmus pràcUques permet realitzar
unes pràcUques empresarials a un dels 33 estats que composen
la Unió Europea i els països associats al programa (Islàndia,
Liechtenstein, Noruega, Turquia i l’AnUga República Iugoslava de
Macedònia) i rebre una beca durant la realització de les
mateixes.



INTRODUCCIÓ
v Programa per realitzar pràctiques a Europa.

v Adreçat a tots els estudiants de la Universitat de Barcelona (grau i màsters oficials), inclòs els estudiants
de la Facultat d’Economia i Empresa.

v Quatre convocatòries durant el curs acadèmic

v La informació actualitzada i la convocatòria es pot trobar a la següent pàgina web:
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/estudiants_ub_programes_de_mobilitat_internacional/

http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/estudiants_ub_programes_de_mobilitat_internacional/


INFORMACIÓ IMPORTANT
v La sol·licitud del programa Erasmus+ pràctiques implica només la sol·licitud de l’ajut econòmic.

v La cerca de l’empresa, institució o organisme on realitzar les pràctiques l’ha de realitzar l’estudiant:

ü Oficina de Carreres Professionals del teu centre: les oficines de pràctiques de les diferents facultats poden tenir
pràctiques internacionals que puguin ser del teu interès.

ü L’associació d’estudiants ESN ha creat el portal de pràctiques Erasmus Intern, que compta amb el recolzament i
finançament de la Unió Europa, i que permet als estudiants europeus trobar pràctiques a empreses d’altres països
de la Unió Europea: Erasmus Intern.

ü Hi ha, també, diversos portals que centralitzen diferents ofertes de pràctiques a països estrangers: Feina UB,
EuroBrussels, ErasmusUniversia o Google (o el que és el mateix, la World Wide Web)

ü Contactes i iniciativa pròpia

v Cal tenir les pràctiques concretades amb l’empresa o institució durant el període de sol·licitud i cal tenir present que les
pràctiques s’hauran de realitzar durant el període especificat per a la realització de les pràctiques.

https://erasmusintern.org/


PREGUNTES 
FREQÜENTS



BREXIT

• Les mobilitats per al curs 2021/2022 NO ES VEURAN 
AFECTADES. 

• La beca es cobrarà igual com fins ara.

• ATENCIÓ! Malgrat el programa Erasmus+ segueix
vigent, podria ser que els estudiants haguéssin de 
demanar un visat d’estudiant. Informa’t des de 
l’Embaixada o el Consulat de Regne Unit abans de 
prendre una decisió!



COVID-19

• Degut a la crisi sanitaria, podria haver-hi 
cancel·lacions de les mobilitats. 

• En cas de cancel·lació, farem tot el possible per a 
realitzar un canvi de semestre o buscar una 
reubicació. Tot i així, cal tenir clar que cap de les dues 
opcions està garannda. 

• Fins a nou avís, només es permetran els canvis de 
semestre en cas de que la universitat de deso
decideixi cancel·lar els intercanvis presencials. 



IMPORTANT
REUBICACIONS
No podrem reubicar als estudiants a
universitats que estiguin dins de programes
pels quals no han fet una sol·licitud prèvia.

És per això que recomanem als estudiants
que facin una sol·licitud tant per Erasmus+
com per a Global Faculty UB per tal de
facilitar la reubicació en cas de cancel·lació.

Aquesta recomanació també serveix per als
estudiants del programa Global UB Mobility.



PREGUNTES 
QUE ENS HEU 
FET ARRIBAR 
PER INSTA 
STORY!



• Les places lliures que es mostren a la web fan referencia a les places otorgades en la resolución definitiva de places, abans del COVID. 
Tenim moltes places i sempre en queden de lliures. Per què no ens ajudeu a emplenar-les?

Solen quedar tantes places lliures com diu a la web, o és motiu del Covid?

• Caldrà que parlis amb el cap o la cap d’estudis per saber si la teva proposta s’adapta a la normamva del teu ensenyament i al teu cas en 
parmcular.

Si agafo totes les optamves al marxar, puc fer les obligatòries de 3r i el TFG a quart?

• A la nostra web trobaràs un llistat de desmnacions amb informació sobre els cursos de cada universitat. Ara bé, si t'interessa una 
universitat en concret, pots enviar-los un correu, dient que t'interessaria fer un intercanvi allà, tot demanant informació sobre els cursos 
i les assignatures. Llavors serà qüesmó de comparar plans docents. 

Com trobo la correspondència d’assignatures amb la universitat de destí i la Facultat d’Economia i 
Empresa de la UB?

• Aquest tema és més complicat. Donades les circumstàncies, les classes poden passar de presencials a online en qualsevol momento. 
Així que la beca no dependrà de la naturalesa de les classes, si no del desplaçament. Per tant, cobraran beca aquells estudiants que, 
independentment de la presencialitat, es desplacin al país de destí durant un mínim de 3 mesos. 

Es cobrarà la beca encara que les classes siguin on-line?

• Si! Pots fer el TFG a distància amb un tutor o tutora de la UB. Quan arribi el moment, et posarem en contacte amb el professorat
encarregat de gestionar-ho.

Es pot fer el TFG estant a fora?



• Si! Cal que, al fer la sol·licitud, demanis Erasmus per un semestre i Global Faculty UB per un altre.

Es pot demanar fer Erasmus un ”quatri” i Global Faculty UB un altre?

• Aquelles persones que facin doble sol·licitud Erasmus+ i Global Faculty UB, hauran d'emplenar un document de priorització de places per 
ordenar les 10 opcions. Per tant, no caldria renunciar. Ara bé, si et donen plaça en un programa de la UB i en un de la Facultat, hauràs
d'escollir. 
Atenció: En cas de que vulguéssis marxar un semestre a cada lloc, no caldria renunciar.

Si faig doble sol·licitud i m’assignen una plaça a cada lloc, he de renunciar a la que no vulgui?

• Des de l’ORI oferim el programa de pràctiques internacionals a tots els estudiants de la Facultat que compleixin els requisits mínims, 
independent del seu ensenyament. 
Ara bé, et recomanem que parlis abans amb la Cap d'Estudis i amb la Coordinadora d'EUS de Carreres Professionals.

Es poden fer les pràctiques de l’EUS a fora?

• Els examens de Cambridge no caduquen. De totes maneres, consulta els requeriments de la universitat de destí, ja que puntualment
alguna universitat pot requerir que el teu certificat no tingui més de dos anys.

El First caduca?

• Les universitats que no surten a la web no estan disponibles dins dels programes de la nostra Facultat.  Si vols, pots optar pel
procediment de sol·llicitud individual i organitzar un intercanvi pel teu compte. Pensa, però, que si vols reconèixer les assgnatures a la 
UB, hauràs de pagar la matrícula aquí i allà.

Podem buscar una universitat per a fer Erasmus que no esmgui a la llista de la pàgina web?



CONVENIS AMB
UNIVERSITATS
POSICIONADES
ENTRE LES 
MILLORS DEL 
MÓN



UNIVERSITY OF 
MICHIGAN – Z 
USA-MICHIG –
POSICIÓ Nº 21



KYOTO 
UNIVERSITY Z –
JP-KYOTO01 –
POSICIÓ Nº 38



CHINESE UNIVERSITY 
OF HONG KONG-
SHENZEN – Z CN-
HANGZ01 – POSICIÓ 
Nº 43 

WORLD RANKING



UNIVERSITY OF 
NEW SOUTH 
WALES (UNSW 
SIDNEY) – Z 
AU-SIDNE02 –
POSICIÓ Nº 44



THE UNIVERSITY OF 
BRITISH COLUMBIA 
CAMPUS OKANAGAN –
Z CA-VANCO01 –
POSICIÓ Nº 45



TECHNICAL 
UNIVERSITY OF 
MUNICH – D 
MUNCHEN02 –
POSICIÓ Nº 50



ZHEJIANG 
UNIVERSITY – Z CN-
HANGZ01 –
POSICIÓ 53



UNIVERSITY OF 
AMSTERDAM –
NL 
AMSTERD01 –
POSICIÓ Nº 61



LUDWIG MAXIMILIAN 
UNIVERSITY OF 
MUNICH –
D MUNCHEN01 –
POSICIÓ Nº 63



INTERCANVIS
AMB ÀSIA



ESTUDIAR A L’ÀSIA

• Entre el curs passat i aquest any, hem obert convenis
amb noves universitats asiàtiques, sobretot a la Xina,
molt ben posicionades en els rànkings per tal de que
els estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa
puguin marxar d’intercanvi en països que, ara més
que mai, estan al centre de les relacions polítiques i
comercials a escala global.

• Creiem que és important promocionar els intercanvis
a l’Àsia, ja que esdevenir una gran experiència que
obri moltes portes al teu futur profesional.



UNIVERSITATS XINESES



CHINESE UNIVERSITY 
OF HONG KONG-
SHENZEN – Z CN-
HANGZ01 – POSICIÓ 
Nº 43 

WORLD RANKING



ZHEJIANG 
UNIVERSITY – CN-
HANGZ01 –
POSICIÓ Nº 53

WORLD RANKING



HONG KONG 
POLYTECHNIC 
UNIVERSITY – CN-
HONGK02 –
POSICIÓ Nº 75

WORLD RANKING



TONGJI 
UNIVERSITY –
SHANG03 –
POSICIÓ Nº 256

WORLD RANKING



HONG KONG 
BAPTIST 
UNIVERSITY – CN-
HONGK03 –
POSICIÓ Nº 264

WORLD RANKING



BEIJING NORMAL 
UNIVERSITY–
CN-BEIJI04 –
POSICIÓ Nº 277

WORLD RANKING



UNIVERSITATS JAPONESES



KYOTO UNIVERSITY – JP-KYOTO01 – POSICIÓ Nº 38

WORLD RANKING



KOBE UNIVERSITY – Z JP-KOBE01 – POSICIÓ 403
WORLD RANKING



UNIVERSITATS SUD-COREANES



SUNGKYUNKWAN 
UNIVERSITY – KR-
SEOUL01 –
POSICIÓ Nº 88

WORLD RANKING



UNIVERSITY OF SEOUL–
KR-SEOUL04 –
POSICIÓ Nº 651 

WORLD RANKING



UNIVERSITATS A TAIWAN



NATIONAL TAIWAN
UNIVERSITY –TW
TAIPEI01 – POSICIÓ
Nº69

WORLD RANKING



UNIVERSITATS A MALÀSIA



UNIVERSITI
MALAIA –
MY KUALA01 –
POSICIÓ Nº70



VOLS MÉS 
INFORMACIÓ?



• Consulta la nostra pàgina
web a: 
http://www.ub.edu/econ
omiaempresa-
internacional/

http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/


2ª FIRA DE 
MOBILITAT
INTERNACIONAL 
DE LA UB

1 de desembre 2020

Inscriu-te!

Més informació: Enllaç

https://www.ub.edu/firamobilitatinternacional/





