
PLACES DISPONIBLES  

Procés de reassignació dels programes Erasmus+ Estudis i Global Faculty 2022-23 
 

Per participar al procés de reassignació, hauràs d’enviar el document “Formulari de Reassignació” degudament omplert a l’Oficina 

de Relacions Internacionals de la Facultat del 24 a les 10.00 del 28 de març del 2022 (a outgoing.fee@ub.edu). 
 

Qui pot participar al procés de reassignació?  

➢ Els estudiants sense plaça adjudicada, excepte els exclosos (consultar la Resolució provisional). Els estudiants amb reassignació condicionada cal que presentin un 
certificat d’idioma d’acord al Procés d’Acreditació Lingüística (pàgina 5 del document) d’un mínim de B1 per als idiomes Anglès, Francès o Alemany o que presentin el 
compromís de l’idioma d’Italià o Portuguès. S’haurà d’enviar juntament amb el Formulari de Reassignació. 

➢ Els alumnes que no hagin acceptat ni renunciat a la plaça en els terminis establerts (del 17 al 22 de març).  
 

No  podran optar al procés de reassignació: 

▪ Els alumnes exclosos no poden optar a la reassignació de places (consultar la Resolució provisional).  
▪ Els alumnes que renunciïn a la seva plaça prèviament acceptada no poden optar al procés de reassignació.  

▪ Només podran participar en el procés de reassignació aquells estudiants que van fer la sol·licitud per participar als programes Erasmus+ Estudiants i/o Global Faculty 

de la facultat en el període ordinari. No s’acceptaran nous sol·licitants.  

IMPORTANT:  

• Recorda demanar només aquelles places que s’oferten per al teu ensenyament. 

• Els idiomes d’intercanvi anglès, alemany i francès s’han d’haver acreditat, amb un mínim de B1, d’acord al Procés d’Acreditació Lingüística (pàgina 5 del document). 
En cas de no poder-lo acreditar no es podran optar a les places ofertades en aquests idiomes. 

• No demanis cap plaça on el requisit de l’idioma sigui MANDATORY si no arribés al nivell exigit ja que no se t’assignarà plaça. 

• No demanis cap plaça per a la qual no compleixis amb els requisits específics d’aquella plaça (títols específics d’anglès –TOEFL, IELTS, Cambridge Certificates, etc.-, 
nota mínima de mitjana de l’expedient acadèmic, etc), ja que no se t’assignarà plaça. 

• Els alumnes que van presentar sol·licitud als dos programes i no van tenir cap plaça adjudicada, o que no han acceptat la plaça adjudicada, poden incloure places dels 
dos programes en el formulari de reassignació, per ordre de proferència. Només s’assignarà una plaça.  

• Els estudiants que només van presentar sol·licitud per a un dels dos programes, només podran incloure al formulari de reassignació places per al programa per al qual 
van presentar sol·licitud. No es poden incloure places per a un programa que no s’hagués sol·licitat en el període ordinari.  

• Comprova la informació que pots trobar a: Places Erasmus+ Estudis i Places Global Faculty respecte a les universitats que estiguis interessat a sol·licitar per consultar 
els avisos important, recomanacions, l’oferta de cursos, etc. 

• No incloeu places que no vulgueu acceptar, tingueu en compte que la vostra quarta o cinquena preferència pot ser la primera d’un altre estudiant. Només incloeu 
places que acceptaríeu en cas de tenir-les adjudicades. 
 

La resolució oficial de les places re-assignades sortirà publicada el 4 d’abril. Aquells estudiants amb plaça assignada al procés de reassignació hauran de 

realitzar l’acceptació de la plaça del 5 al 8 d’abril. 

mailto:outgoing.fee@ub.edu
https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/wp-content/uploads/2022/03/RESOLUCIO-Erasmus-i-Global-Faculty-2022-2023.pdf
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https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/wp-content/uploads/2021/12/Document-informatiu_ErasmusGlobal-Faculty_2022-23.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/app/erasmus.php/welcome
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/app/convenis.php/home/


Places Erasmus+ Estudis 

País 
CODI 
ERASMUS 

Nom universitat 
Idioma de 
l'intercanvi 

Nivell idioma Ensenyament  Places  Comentaris portal  

Àustria A INNSBRU01 University of Innsbruck  ALEMANY|ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI|ECO 1 (2) 

Oferta limitada de cursos per Economia. Per a aquest 
ensenyament, es recomana anar a fer-hi l'optativitat. Es 
recomana sol·licitar aquesta plaça el segon semestre ja que hi ha 
més disponiblitat d'allotjament. En cas que es decideixi realitzar 
l'intercanvi durant el primer semestre es recomana màxima 
previsió i fer la recerca i les sol·licituds d’allotjament amb la 
màxima promptitud possible.  

Àustria A WIEN66 Modul University Vienna ALEMANY|ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI 1 (2) x 

Bèlgica B ANTWERP01 University of Antwerp ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI|ECO 0,5 x 

Bèlgica B BRUXEL82 HAUTE ÉCOLE EPHEC FRANCÈS|ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI 1,5 (3) x 

Bèlgica B LIEGE01 Université de Liège FRANCÈS|ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI|ECO 2 (4)  Oferta de cursos en anglès principalment a nivell de Màster.  

Bèlgica B LOUVAIN01 

Université Catholique de 
Louvain - Louvain School 
of Management (Campus 
Louvain & Campus Mons) 

FRANCÈS|ANGLÈS 
MANDATORY: FRANCÈS B1 o 
ANGLÈS B2 

ADE|GEI 3 (6)  

L'oferta de cursos en anglès és troba principalment només a 
nivell de Màster. Si es vol sol·licitar l'intercanvi en anglès cal tenir 
superats més de 180 ECTS en el moment de l'intercanvi ja que els 
cursos de màster estan oberts només als estudiants de grau que 
han superat més de 180 ECTS en el moment de l'intercanvi. Si es 
vol realitzar cursos de grau s'ha d'acreditar el francès, ja que la 
docència als cursos de grau és principalment en francès. En 
aquest cas, no hi haurà un requisit de mínim de crèdits. Els cursos 
de grau es realitzen al campus de Mons. 

Alemanya D AACHEN02 
Aachen University of 
Applied Sciences 

ALEMANY|ANGLÈS MANDATORY B1 ADE|GEI 1,5 (3) x 

Alemanya D BAMBERG01 University of Bamberg ALEMANY|ANGLÈS MANDATORY B1 
ADE|GEI|ECO|
SOC 

2 (4)  

El nombre d'estudiants de primer i segon semestre han d'estar 
equilibrats. Si vols que t’assignem aquesta plaça, 
independentment del semestre que hagis escollit (i per tant, 
realitzant un canvi de semestre), caldrà que ho indiquis a la 
sol•licitud del SOP, als comentaris de la plaça: en cas que no hi 
hagi places per a aquesta destinació per al semestre sol·licitat, si 
queden places disponibles per a l'altre semestre, vull que em 
realitzeu un canvi de semestre abans de passar a la següent 
destinació. Si no fas cap indicació al respecte, i no queden places 
per al semestre sol·licitat, descartaríem aquesta plaça i passaríem 
a la següent. 

Alemanya D BERLIN13 

Humboldt University of 
Berlin - Faculty of 
Humanities and Social 
Sciences 

ALEMANY  RECOMMENDED B2 SOC 1 (2) 

A més de presentar el certificat d'acord al Procediment 
d'Acreditació Lingüístics, un cop seleccionats, els estudiants han 
de realitzar un test d'alemany online quan sol·liciten ser 
acceptats com a estudiants d'intercanvi a la Universitat Berlin 
Humboldt, que la mateixa universitat de destí organitza. 
L'examen s'anomena C-Test. En aquest examen d'alemany han 
d'obtenir almenys 50 de 100 punts. Això equival a un B1 avançat 
o un B2. Si no es supera aquest test la Universitat Berlin 
Humboldt denegarà l'acceptació. 



Alemanya D HAMBURG05 
Hochschule für Musik und 
Theater Hamburg 

ALEMANY  

S'ha de presentar un certificat 
oficial de l'idioma estranger 
d'acord al Procediment 
d'Acreditació Lingüística de la 
UB en el moment de lliurar la 
sol·licitud. En cas de no arribar al 
nivell exigit per la universitat 
estrangera cal tenir present que, 
tot i tenir la plaça adjudicada per 
la UB, la universitat estrangera 
pot decidir denegar la teva 
acceptació com a estudiant 
d'intercanvi al seu centre i per 
tant et recomanem que només 
demanis aquelles places a les 
quals s'ajusti el teu nivell 
d'idioma. El nivell de l’idioma 
estranger que sol·licita la 
universitat estrangera és: 
MANDATORY B1 

MGC 2** x 

Alemanya D HEIDELB01 University of Heidelberg ALEMANY  MANDATORY B1 SOC 1 (2) x 

Alemanya D KARLSRU01 
Karlsruhe Institute of 
Technology 

ALEMANY|ANGLÈS 
MANDATORY: ALEMANY B1 o 
ANGLÈS B2 

ADE|GEI|ECO 0,5 

Es pot acreditar només l'alemany com a idioma de l'intercanvi 
però en cas d'acreditar l'anglès, cal tenir en compte que només 
s'estarà exempt de l'acreditació del nivell d'alemanys si: 
Attendance of a preparatory German course in the home country 
before the start of the semester abroad (proof of this must be 
included in the application documents, e.g. OLS German course); 
Participation in the pre-semester German course offered at KIT; 
Only courses in English are chosen (this has to be clear in the 
learning agreement); English language certificate (minimum level: 
B2). L'oferta de cursos en anglès és limitada a nivell de grau. Hi ha 
una oferta més àmplia a nivell de màster. Es recomana sol·licitar 
la plaça en anglès només si es tenen més de 180 ECTS superats en 
el moment de l'intercanvi per tal de poder garantir que es 
compleixen amb els pre-requisits d'accés i poder accedir als 
cursos de màster. Anteriorment hi havia un conveni per al segon 
cicle de CAF, així que pot ser especialment indicada per als 
alumnes que cursin/vulguin cursar aquesta menció. Tot i això la 
recomanació és sempre comprovar els cursos que ofereix la 
institució abans de fer qualsevol tria.  

Alemanya D MUNCHEN01 
Ludwig Maximilian 
University of Munich 

ALEMANY  MANDATORY B1 EST 0,5 x 

Alemanya D MUNSTER01 University of Münster ALEMANY|ANGLÈS RECOMMENDED B2 ADE|GEI|ECO 0,5 x 

Alemanya D PADERBO01 Paderborn University ALEMANY|ANGLÈS 
MANDATORY: ALEMANY B1 o 
ANGLÈS B2 

ADE|GEI|ECO 2 (4) x 

Alemanya D REUTLIN02 Reutlingen University ALEMANY|ANGLÈS 
MANDATORY: ALEMANY B1 o 
ANGLÈS B2 

ADE|GEI 3 (6) x 



Dinamarc
a 

DK ARHUS01 
Aarhus University - 
Campus Herning 

ANGLÈS RECOMMENDED B2 ADE|GEI 0,5 
El conveni està firmat amb el campus de Herning i els estudiants 
d'intercanvi són destinats a aquest campus i no al d'Aarhus. 

Dinamarc
a 

DK 
KOBENHA01 

University of Copenhagen ANGLÈS MANDATORY B2 ECO 0,5 x 

Dinamarc
a 

DK 
KOBENHA05 

Copenhagen Business 
School 

ANGLÈS 

MANDATORY:  S’ha de presentar 
algun dels següents certificats 
en el moment de fer la 
sol•licitud: Cambridge 
Certificate of Advanced English 
(CAE): minimum result of 185; 
Cambridge Certificate of 
Proficiency in English (CPE): 
minimum result of 185; IELTS 
Academic Test: minimum result 
of 7.0;  TOEFL iBT: minimum 
result of 94 (Toefl ́s MyBest 
Scores not accepted). Els 
estudiants que hagin cursat tots 
els cursos del seu ensenyament 
en anglès poden acreditar el 
nivell de l'idioma d'acord al 
Procediment d'Acreditació 
Linguística. En aquest cas cal 
acreditar un nivell: MANDATORY 
C1 

ADE|GEI 0,5 x 

França F LILLE15 EDHEC Business School FRANCÈS|ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI 1 (2) x 

França F LYON02 Lumière University Lyon 2 FRANCÈS  RECOMMENDED B2 ECO 1 (2) x 

França F PARIS014 Paris Sciences Po FRANCÈS|ANGLÈS MANDATORY B2 
ADE|GEI|ECO|
SOC 

0,5 

Els estudiants han d'estar distribuits equilibradament entre els 
dos campus, Reims i Paris, amb la possibilitat només que hi hagi 
un major nombre d'estudiants que vagin a Reims. Cal que indiquis 
a la sol·licitud del SOP, als comentaris de la plaça, a quin campus 
es vol anar, (París o Reims). En cas que els estudiants seleccionats 
per a aquesta plaça vulguin anar al mateix campus, s'assignarà el 
campus preferent en funció de la nota de tall.  Si no s'indica cap 
campus s'assignarà des de l'ORI d'acord a les places disponibles i 
els ensenyaments. Si, en cas de no poder optar al campus 
desitjat, es prefereix que s'assigni la següent plaça, caldrà indicar-
ho també. Es recomana als estudiants d'ADE/GEI i Sociologia anar 
al campus de Reims i als d'Economa anar al campus de Paris, per 
l'oferta d'assignatures de cada un dels campus.  

França F PARIS0481 
University of Paris Saclay - 
IUT de Sceaux 

FRANCÈS|ANGLÈS MANDATORY: B1  ADE|GEI 0,5 x 

França F RENNES32 Ensai  FRANCÈS  MANDATORY B1 EST 2 (4) 

L'oferta de cursos a la que es podrà tenir accès dependrà del 
número de crèdits superats anteriorment. El 1er any a ENSAI es 
correspon amb el 3er de la Facultat i el 2on amb el nostre 4t. Des 
d'ENSAI acomoden a cada estudiant segons els crèdits superats i 
els cursos que s'hagi cursat anteriorment. 



França F TOULOUS01 
Toulouse 1 University 
Capitole 

FRANCÈS|ANGLÈS 

MANDATORY: S'ha de presentar 
algun dels següents certificats 
en el moment de lliurar la 
sol·licitud: BULATS English 
(Business Language Testing 
Service) 60;  CAMBRIDGE – FCE, 
CAE, CPE;  IELTS (Academic 
module) overall 6;  TOEFL iBT 79 
o TOEIC 785 (TOEFL ITP is not 
accepted). També serà possible 
acreditar el nivell d'anglès si 
s'està cursant el màster 
íntegrament en anglès, sempre i 
quan el grau s'hagi cursat també 
íntegrament en anglès.  

ECO|MECO|MI
PE 

2 (2) 

Per sol·licitar aquesta plaça cal tenir una mitjana de l'expedient 
acadèmic superior a 6,5 i alt rendiment en assignatures amb fort 
component matemàtic. L'oferta de cursos en anglès és només a 
nivell de Màster. Si es vol sol·licitar l'intercanvi en anglès cal tenir 
superats més de 180 ECTS en el moment de l'intercanvi ja que els 
cursos de màster estan oberts als estudiants de màster i als 
estudiants de grau que hagin superat més de 180 ECTS en el 
moment de l'intercanvi. Si es vol realitzar cursos de grau s'ha 
d'acreditar el francès, ja que la docència als cursos de grau és en 
francès. En aquest cas, no hi haurà un requisit de mínim de 
crèdits. 

França F VERSAIL11 
Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines University 

FRANCÈS|ANGLÈS RECOMMENDED B2 ECO|SOC 1 (2)  x 

Grècia G ATHINE04 
Athens University of 
Economics and Business 

ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI|ECO 2 (4) 
És obligatori matricular un mínim de 30 ECTS a la universitat 
estrangera 

Croàcia HR ZAGREB01 University of Zagreb ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI|ECO 0,5 x 

Itàlia I BOLOGNA01 
University of Bologna - 
Campus Bologna 

ITALIÀ RECOMMENDED A2 SOC 1 (1) x 

Itàlia I BOLOGNA01 
University of Bologna - 
Campus Bologna 

ANGLÈS RECOMMENDED B1 EST 0,5 x 

Itàlia I FIRENZE01 University of Florence ITALIÀ|ANGLÈS 
RECOMMENDED: ITALIÀ B1 o 
ANGLÈS B2 

SOC 1 (2) 

Hi ha oferta de cursos en anglès majoritàriament a nivell de 
màster, per tant  si es vol realitzar l'intercanvi en anglès, es 
recomana sol·licitar la plaça només si es tenen més de 180 ECTS 
superats en el moment de l'intercanvi per tal de poder complir 
amb els pre-requisits d'accés als cursos de màster. 

Itàlia I MILAN01 University of Milan  ITALIÀ RECOMMENDED B1 ECO 1 (2) x 

Itàlia I MILANO16 
University of Milano-
Bicocca - Scuola di 
Economia e Statistica 

ITALIÀ RECOMMENDED B1 EST 1 (2)  
Si no s'arriba al nivell d'idioma, la universitat estrangera obliga a 
fer un curs d'italià. 

Itàlia I SALERNO01 University of Salerno ITALIÀ|ANGLÈS 
MANDATORY: ITALIÀ B1 o 
ANGLÈS B2 

ADE|GEI|ECO 1,5 (3) x 

Itàlia I TRENTO01 University of Trento ITALIÀ|ANGLÈS 
RECOMMENDED: ITALIÀ A1 o 
ANGLÈS B1 

SOC 0,5 

L'oferta de cursos a nivell de grau és majoritàriament en italià; en 
anglès, és molt limitada. A nivell de màster l'oferta en anglès és 
molt més amplia. Per accedir als cursos de màster cal complir els 
pre-requisits d'accès, que en molts casos són l'acreditació d'un B2 
d'anglès i complir amb els pre-requisits acadèmics. Per tant si es 
volen fer cursos en anglès es recomana sol·licitar aquesta 
destinació si es tenen més de 180 ECTS superats en el moment de 
l'intercanvi i si es disposa d'un d'anglès de nivell B2. 

Irlanda IRL CORK01 University College Cork ANGLÈS MANDATORY B1 
ADE|GEI|ECO|
SOC|EST 

2 (4) x 

Irlanda IRL DUBLIN04 Dublin City University ANGLÈS MANDATORY B1 ADE|GEI 0,5 x 



Irlanda 
IRL 
MAYNOOT01 

Maynooth University ANGLÈS RECOMMENDED B2 
ADE|GEI|ECO|
SOC 

0,5 Només segon semestre 

Luxembur
g 

LUXLUX-VIL01 University of Luxembourg FRANCÈS|ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI|ECO 1 (2) 

El grau d'Economia és molt similar al de la UB, la docència en el 
marc d'aquest grau és en francès. L'oferta de cursos en anglès és 
molt limitada a nivell de grau. Es recomana sol·licitar l'intercanvi 
en francès i només fer-ho en anglès en cas que es disposi de 
molta flexibilitat en l'elecció dels cursos i estar en condicions de 
poder realitzar durant l'intercanvi menys de 30 ECTS (respectant 
sempre els límits establerts per la normativa de mobilitat 
internacional de la UB). L'oferta en anglès és més àmplia a nivell 
de màster, però l'accés als cursos de màster no està garantit. 

Letònia LV RIGA02 Riga Technical University ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI 0,5 x 

Letònia LV RIGA13 
BA School of Business and 
Finance 

ANGLÈS MANDATORY B1 ADE|GEI 0,5 x 

Noruega N BERGEN02 
Norwegian School of 
Economics (NHH Bergen) 

ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI|ECO 2,5 (5) 

Es recomana sol·licitar aquesta plaça el segon semestre ja que hi 
ha més disponiblitat d'allotjament. En cas que es decideixi 
realitzar l'intercanvi durant el primer semestre es recomana 
màxima previsió i fer la recerca i les sol·licituds d’allotjament amb 
la màxima promptitud possible.  

Noruega N OSLO60 
Oslo Metropolitan 
University - Oslo Business 
School 

ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI  1,5 (3) x 

Noruega N SANDVIK02 
BI Norwegian Business 
School 

ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI  2 (4) x 

Països 
Baixos 

NL AMSTERD02 VU Amsterdam ANGLÈS MANDATORY C1 
ADE|GEI|ECO|
SOC 

5 (10) 

En el cas dels estudiants d'Economia cal tenir en compte que els 
cursos més avançats d'Economia (Macro IV, Micro IV, 
Econometria III) es troben a nivell de màster i els estudiants de 
grau no tenen accés als cursos de màster, enacar que tinguin més 
de 180 ECTS superats. Es recomana no seleccionar aquesta 
destinació en cas que es necessiti realitzar aquestes assignatures 
de contingut matemàtic més avançat durant l'intercanvi. Es 
recomana anar-hi en cursos menys avançats i especialment es 
recomana als estudiants d'Economia sol·liictar aquesta destinació 
en cas que vulguin/puguin fer l'optativitat durant el seu 
intercanvi, ja que l'oferta de cursos per Economia és molt diversa 
i permet també especialitzar-se en àmbits dels quals no hi ha 
oferta de cursos a la Facultat. 

Països 
Baixos 

NL ARNHEM27 
HAN University of Applied 
Sciences 

ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI 2 (4)  x 

Països 
Baixos 

NL GRONING01 
University of Groningen - 
Faculty of Arts 

ANGLÈS 

S'ha de presentar un certificat 
oficial de l'idioma estranger 
d'acord al Procediment 
d'Acreditació Lingüística de la 
UB en el moment de lliurar la 
sol·licitud. En cas de no arribar al 
nivell exigit per la universitat 
estrangera cal tenir present que, 

MGC 1** x 



tot i tenir la plaça adjudicada per 
la UB, la universitat estrangera 
pot decidir denegar la teva 
acceptació com a estudiant 
d'intercanvi al seu centre i per 
tant et recomanem que només 
demanis aquelles places a les 
quals s'ajusti el teu nivell 
d'idioma. El nivell de l’idioma 
estranger que sol·licita la 
universitat estrangera és: 
RECOMMENDED C1 

Països 
Baixos 

NL MAASTRI01 Maastricht University ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI|ECO 1 (2) x 

Països 
Baixos 

NL NIJMEGE01 
Radboud University - 
Nijmegen School of 
Management 

ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI|ECO 1 (2) 
Oferta limitada de cursos per Economia. Per a aquest 
ensenyament, es recomana anar a fer-hi l'optativitat.  

Països 
Baixos 

NL ROTTERD01 
Erasmus University 
Rotterdam - Erasmus 
School of Economics 

ANGLÈS MANDATORY B2 ECO 1 (2) 

En el cas dels estudiants d'Economia cal tenir en compte que els 
cursos més avançats d'Economia (Macro IV, Micro IV, 
Econometria III) es troben a nivell de màster i els estudiants de 
grau no tenen accés als cursos de màster, enacar que tinguin més 
de 180 ECTS superats. Es recomana no seleccionar aquesta 
destinació en cas que es necessiti realitzar aquestes assignatures 
de contingut matemàtic més avançat durant l'intercanvi. Es 
recomana anar-hi en cursos menys avançats i especialment es 
recomana als estudiants d'Economia sol·liictar aquesta destinació 
en cas que vulguin/puguin fer l'optativitat durant el seu 
intercanvi, ja que l'oferta de cursos per Economia és molt diversa 
i permet també especialitzar-se en àmbits dels quals no hi ha 
oferta de cursos a la Facultat. 

Països 
Baixos 

NL S-GRAVE13 

The Hague University of 
Applied Sciences - Faculty 
of  Business, Finance and 
Marketing 

ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI 1,5 (3) 

El conveni està firmat amb la Facultat de Business, Finance and 
Marketing i els moduls que s'elegeixin només poden ser 
d'aquesta Facultat. Els estudiants d'ADE-GEI cal que indiquin a la 
sol·licitud del SOP, als cometaris de la plaça,  amb quina Facultat 
sol·liciten la mobilitat.  

Països 
Baixos 

NL S-GRAVE13 

The Hague University of 
Applied Sciences - Faculty 
of Management and 
Organization/European 
Studies  

ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI|SOC 1,5 (3) 

El conveni està firmat amb la Facultat de Management and 
Organization/European Studies i els moduls que s'elegeixin 
només poden ser d'aquesta Facultat.Els estudiants d'ADE-GEI cal 
que indiquin a la sol·licitud del SOP, als cometaris de la plaça,  
amb quina Facultat sol·liciten la mobilitat.  

Països 
Baixos 

NL TILBURG01 Tilburg University ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI|ECO 0,5 x 

Països 
Baixos 

NL VLISSIN01 
HZ University of Applied 
Sciences 

ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI 2 (4)  
La universitat estrangera demana obligatòriament als estudiants 
d'intercanvi que realitzin un mínim de 22,5 ECTS per semestre 
durant l'intercanvi. 

Països 
Baixos 

NL 
WAGENIN01 

Wageningen University ANGLÈS MANDATORY B2 
ADE|GEI|ECO|
SOC 

2 (4)  x 



Portugal P COIMBRA01 
University of Coimbra - 
Faculty of Economics  

PORTUGUÈS|ANG
LÈS 

RECOMMENDED: PORTUGUÉS 
B1 o ANGLÈS B2 

ADE|GEI 0,5 

Oferta molt limitada de cursos en anglès. La universitat 
estrangera demana obligatòriament als estudiants d'intercanvi 
que realitzin un mínim de 30 ECTS per semestre durant 
l'intercanvi. 

Portugal P COIMBRA01 
University of Coimbra - 
Faculty of Economics  

PORTUGUÈS|ANG
LÈS 

RECOMMENDED: PORTUGUÉS 
B1 o ANGLÈS B2 

ECO 1 (2) 

Oferta molt limitada de cursos en anglès. La universitat 
estrangera demana obligatòriament als estudiants d'intercanvi 
que realitzin un mínim de 30 ECTS per semestre durant 
l'intercanvi. 

Portugal P COIMBRA01 
University of Coimbra - 
Faculty of Economics  

PORTUGUÈS|ANG
LÈS 

RECOMMENDED: PORTUGUÉS 
B1 o ANGLÈS B2 

SOC 2 (4) 

Oferta molt limitada de cursos en anglès. La universitat 
estrangera demana obligatòriament als estudiants d'intercanvi 
que realitzin un mínim de 30 ECTS per semestre durant 
l'intercanvi. 

Portugal P LISBOA109 

University of Lisbon - 
Lisbon School of 
Economics and 
Management 

PORTUGUÈS|ANG
LÈS 

RECOMMENDED B2 ADE|GEI|ECO 0,5 x 

Portugal P LISBOA109 
University of Lisbon - 
Faculdade de Ciências 

PORTUGUÈS RECOMMENDED B1 EST 0,5 x 

Portugal P PORTO02 
University of Porto - 
Faculty of Economics 

PORTUGUÈS|ANG
LÈS 

MANDATORY: PORTUGUÉS B1 o 
ANGLÈS B2 

ADE|GEI|ECO 0,5 

L'oferta de cursos en portugués està limitada en principi a 
estudiants que tinguin suficient coneixement de l'idioma (B1 o 
B2), però poden considerar excepcions en cas que l'assignatura 
sigui obligatòria per a l'estudiant i no s'ofereixi en anglès.  

Polònia PL KRAKOW01 
Jagiellonian University - 
Institute of Sociology 

ANGLÈS MANDATORY B2 SOC 2 (4) x 

Polònia PL KRAKOW02 
AGH University of Science 
and Technology - Faculty 
of Applied Mathemathics 

ANGLÈS MANDATORY B2 EST 1 (2) x 

Polònia 
PL 
WARSZAW01 

University of Warsaw ANGLÈS MANDATORY B2 SOC 2 (4) x 

Suècia S GOTEBORG01 University of Gothenburg ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI|ECO 2,5 (5) 
Pel que fa a l’allotjament, places limitades a la residència de la 
universitat. Es recomana màxima previsió i fer la recerca i les 
sol•licituds d’allotjament amb la màxima promptitud possible.  

Suècia S LINKOPI01 
Linköping University - 
Faculty of Arts and 
Sciences 

ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI|ECO 1 (2) x 

Suècia S OREBRO01 Örebro University ANGLÈS RECOMMENDED B2 ADE|GEI 2 (4) x 

Suècia S STOCKHO01 Stockholm University ANGLÈS RECOMMENDED B2 ADE|GEI 1,5 (3) x 

Suècia S UMEA01 Umeå University ANGLÈS MANDATORY B2 EST 1 (2) x 

Finlàndia SF HELSINK01 University of Helsinki ANGLÈS MANDATORY B2 ECO 1 (2) x 

Finlàndia SF TAMPERE17 
University of Tampere - 
Faculty of Management 
and Business 

ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI 1 (2) x 

Finlàndia SF TAMPERE17 
University of Tampere - 
Faculty of Social Sciences 

ANGLÈS MANDATORY B2 SOC|MSOC 0,5 x 



Finlàndia SF TURKU02 Åbo Akademi University ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI 2 (4) x 

Eslovàqui
a 

SK BRATISL02 
Comenius University - 
Faculty of Management 

ANGLÈS RECOMMENDED B2 ADE|GEI 2,5 (5) x 

Eslovàqui
a 

SK BRATISL03 
University of Economics 
in Bratislava 

ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI|ECO 2,5 (5) x 

Turquia TR ANKARA07 Bilkent University ANGLÈS RECOMMENDED B2 ADE|GEI|ECO 1 (2) x 

Regne Unit 
Les universitats del Regne Unit estan incloses dins de la convocatòria del programa Erasmus+ com a país associat al programa i en principi, el finançament per a les mobilitats queda garantit en les mateixes 
condicions que la resta d’universitats participants en el programa. Cal tenir en compte, però, que degut el Brexit caldrà realitzar la tramitació del visat per a l’entrada al Regne Unit. En aquest cas, això pot 
implicar 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. 
Requisits d’idioma: Degut al Brexit i als canvis que hi ha hagut -i poden haver- en relació a les condicions d’admissió dels estudiants de mobilitat internacional al Regne Unit, imposades per les autoritzats 

del país i que escapen a la competència de les pròpies universitats afectades i per tant, a la possibilitat de mantenir les condicions dels acords que hi tenim establerts, es recomana no sol·licitar cap 
universitat del Regne Unit a no ser que es disposi del certificats del CAE (Cambridge certificates) o del IELTS (amb puntuació global de 6 o 6.5 amb cap de les sub-parts inferior a 5.5 o 6). També cal tenir 

present que es possible que es demani l’expedició dels certificats amb una anterioritat no inferior a dos anys. El nivell d’idioma que s’indica al nostre web és per a l’assignació de la plaça, d’acord al conveni 
establert amb les universitats, i es pot acreditar d’acord al procediment d’acreditació lingüística, però no garanteix l’admissió per part de la universitat estrangera, que estarà subjecte a la legislació 

aprovada en el moment de la gestió de la sol·licitud d’admissió com a estudiant d’intercanvi al seu centre. Es podrà realitzar les proves dels certificats exigits un cop assignada la plaça, per a l’admissió a la 
universitat d’acollida, d’acord a les indicacions d’admissió que aquesta doni en el seu moment. En cas que fos necessari, l’ORI gestionarà les reubicacions pertinents. 

Regne 
Unit 

UK BIRMING02 University of Birmingham ANGLÈS MANDATORY C1  ADE|GEI 0,5 x 

Regne 
Unit 

UK BRISTOL02 
University of the West of 
England Bristol 

ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI 1 (2) x 

Regne 
Unit 

UK DUNDEE01 University of Dundee ANGLÈS MANDATORY B2 ECO 2 (4) x 

Regne 
Unit 

UK DURHAM01 
Durham University - 
Business School 

ANGLÈS MANDATORY C1  ADE|GEI|ECO 2 (0) 
DESTINACIÓ NOMÉS ANUAL. No es pot sol·licitar la plaça només 
per un semestre. 

Regne 
Unit 

UK 
GLASGOW01 

University of Glasgow - 
Adam Smith Business 
School 

ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI 0,5 

És obligatori realitzar un mínim de 60 credits (30 ECTS) per 
semestre a la Universitat de Glasgow, per tant sol·licita aquesta 
destinació només en cas que no disposis d'aquest nombre de 
crèdits per poder realitzar durant la teva estada a l'estranger. 

Regne 
Unit 

UK 
GLASGOW01 

University of Glasgow - 
Adam Smith Business 
School 

ANGLÈS MANDATORY B2 ECO 1 (2) 

És obligatori realitzar un mínim de 60 credits (30 ECTS) per 
semestre a la Universitat de Glasgow, per tant sol·licita aquesta 
destinació només en cas que no disposis d'aquest nombre de 
crèdits per poder realitzar durant la teva estada a l'estranger. 

Regne 
Unit 

UK HATFIEL01 

University of 
Hertfordshire - 
Hertfordshire Business 
School 

ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI|ECO 1,5 (3) x 

Regne 
Unit 

UK 
LONDON062 

University of Westminster 
- Westminster Business 
School  

ANGLÈS MANDATORY C1  ADE|GEI 1 (2) x 



Regne 
Unit 

UK 
MANCHES04 

Manchester Metropolitan 
University 

ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI|ECO 1 (2) 
DESTINACIÓ NOMÉS ANUAL O DE PRIMER SEMESTRE. No es pot 
sol·licitar la plaça per al segon semestre.  

Regne 
Unit 

UK 
NEWCAST01 

University of Newcastle - 
Business School 

ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI|ECO 2,5 (5) x 

Regne 
Unit 

UK NOTTING02 
Nottingham Trent 
University - Nottingham 
Business School 

ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI|ECO 1 (2) x 

Regne 
Unit 

UK NOTTING02 
Nottingham Trent 
University - School of 
Social Sciences 

ANGLÈS MANDATORY B2 SOC 1 (2) x 

Regne 
Unit 

UK OXFORD04 
Oxford Brookes 
University 

ANGLÈS MANDATORY C1  ADE|GEI|ECO 0,5 
Per sol·licitar aquesta plaça cal tenir una mitjana de l'expedient 
acadèmic superior a 7 

 

Places Global Faculty 

País CODI ERASMUS Nom Universitat 
Idioma de 

l'intercanvi 
Nivell idioma Ensenyament 

Places 
OUT 

Comentaris portal IMPORTANTS 

Argentina ARG04 
Universidad de Buenos Aires - 

Facultad de Ciencias Económicas 
CASTELLÀ No s'ha d'acreditar nivell d'idioma ADE|GEI|ECO 2 (2) x 

Austràlia AU-SIDNE02 
University of New South Wales 

(UNSW Sidney) 
ANGLÈS 

MANDATORY: S'ha de presentar algun dels 
següents certificats en el moment de lliurar la 
sol·licitud: IELTS: 6.5; TOEFL iBT: 90; PEARSON: 

64; Cambridge certificates: CAE: 185 o CPE: 
185 - nviat correu a UNSW per ocnfirmar si 

Cambridge i Pearson ok 

ADE|GEI|ECO
|SOC|EST 

0,5 

El calendari acadèmic és trimestral. Es 
recomanen estades anuals, per un màxim de 
8 curSos, equivalent a 60 ECTS, o estades de 
segon semestre, equivalents als seu primer i 
segon semestre, per un màxim de 4 cursos, 
30 ECTS. Si es va al primer semestre només es 
podrà fer un trimestre a la UNSW, per un 
màxim de 3 cursos, 23 ECTS. No es pot 
superar aquest nombre de cursos previstos 
per a cada una de les estades. 

Canadà CA-MONTR03 Concordia University ANGLÈS 

MANDATORY: S’ha de presentar algun dels 
següents certificats en el moment de lliurar la 

sol•licitud: IELTS: 7 (també s'acceptaran 
puntuacions de 6.5 o 6 amb cap secció per sota 

de 5.5); TOEFL iBT: 90 (també s'acceptaran 
puntuacions entre 75 i 89, sempre i quan la 
puntuació combinada entre l'speaking i el 

writing sigui de 34); CAE i CPE: mínim de 190  
(també s'acceptarà el CAE amb puntuació 
mínima de 175 si no hi ha cap secció amb 

puntuació inferior a 165); Pearson: PTE 61. 
També serà possible acreditar el nivell d'anglès 

d'acord al Procediment d’Acreditació 
Lingüística de la UB pels estudiants de GEI i els 
estudiants d'ADE i ECO que hagin cursat la línia 

en anglès. En aquest cas el nivell a acreditar 
serà MANDATORY: C1 

ADE|GEI|ECO
|SOC|EST 

0,5  



Canadà CAN-MCMAST McMaster University ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI 2 (2) 
Els estudiants d'intercanvi han de matricular 
preferentment els curs de 3er any. L'accés a 
cursos de primer, segon o quart està limitat. 

Canadà CA-VANCO01 
The University of British Columbia 

- Campus Okanagan 
ANGLÈS MANDATORY B2 

ADE|GEI|ECO
|SOC|EST 

1 (2) 

Per sol·licitar aquesta plaça cal tenir una 
mitjana de l'expedient acadèmic superior a 
6,5. El conveni està firmat amb el campus 
d'Okanagan i els estudiants són destinats a 
aquest campus i no al de Vancouver. 

Suïssa CH FRIBOUR01 University of Freiburg 
ALEMANY|FR

ANCÈS 
MANDATORY B1 

ADE|GEI|ECO
|SOC 

1 (2) x 

Xile CHL05 Universidad de Chile CASTELLÀ No s'ha d'acreditar nivell d'idioma ADE|GEI|ECO 0,5 x 

Xina CN-BEIJI04 Beijing Normal University ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI|ECO 2 (2) 
Els estudiants que únicament disposin de la 
nacionalitat xinesa no poden sol·licitar 
aquesta destinació. 

Xina CN-HANGZ01 
Zhejiang University - School of 

Economics 
ANGLÈS MANDATORY B2 ECO 3 (3) 

Els estudiants que únicament disposin de la 
nacionalitat xinesa no poden sol·licitar 
aquesta destinació. 

Xina CN-HONGK02 
Hong Kong Polytechnic University 

(PolyU) 
ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI 0,5 

Es recomana sol•licitar aquesta plaça el segon 
semestre. Els estudiants han d'estar 
equilibrats entre semestres o anar-hi 
preferentment el segon semestre. Si vols que 
t’assignem aquesta plaça, realitzant-te un 
canvi de semestre (del primer al segon) en cas 
que ja no hi hagi places per al primer 
semestre, caldrà que ho indiquis a la 
sol•licitud, en bolígraf, al costat d'aquesta 
plaça: en cas que no hi hagi places per a 
aquesta destinació per al semestre sol·licitat, 
si queden places disponibles per a l'altre 
semestre, vull que em realitzeu un canvi de 
semestre abans de passar a la següent 
destinació. Si no fas cap indicació al respecte, 
descartaríem aquesta plaça i passaríem a al 
següent. 

Xina CN-HONGK03 Hong Kong Baptist University ANGLÈS 

MANDATORY: S’ha de presentar algun dels 
següents certificats en el moment de lliurar la 

sol•licitud: IELTS 6 o TOEFL iBT: 80. També serà 
possible acreditar el nivell d'anglès d'acord al 

Procediment d’Acreditació Lingüística de la UB, 
en aquest cas el nivell a acreditar serà 

MANDATORY: B2 

ADE|GEI|ECO
|SOC|EST 

1 (2) x 

Xina CN-SHANG01 
Shanghai University of Finance 

and Economics 
ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI|ECO 0,5 

Els estudiants que únicament disposin de la 
nacionalitat xinesa no poden sol·licitar 
aquesta destinació. 

Xina CN-SHANG03 
Tongji University - School of 

Economics and Management 
ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI 1 (2) 

Els estudiants que únicament disposin de la 
nacionalitat xinesa no poden sol·licitar 
aquesta destinació. 



Xina CN-SHENZ01 
Chinese University of Hong Kong-
Shenzen - School of Management 

and Economics 
ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI|ECO 0,5 x 

Japó JP-KOBE01 
Kobe University - Graduate School 

of Economics 
ANGLÈS RECOMMENDED B2 ECO 2 (4) x 

Corea del 
Sud 

KR-DAEGU01 Keimyung University ANGLÈS MANDATORY B2 
ADE|GEI|ECO

|SOC 
1 (2) x 

Corea del 
Sud 

KR-SEOUL01 Sungkyunkwan University (SKKU) ANGLÈS MANDATORY B2 
ADE|GEI|ECO

|SOC|EST 
0,5 x 

Corea del 
Sud 

KR-SEOUL04 University of Seoul ANGLÈS RECOMMENDED B2 ADE|GEI 2 (4) x 

Malàisia MY-KUALA01 University of Malaya ANGLÈS MANDATORY B2 
ADE|GEI|ECO

|SOC 
1 (1) 

Per sol·licitar aquesta plaça cal tenir una 
mitjana de l'expedient acadèmic superior a 
6,5. 

Taiwan TW-TAIPE01 
National Taiwan University - 

College of Social Sciences 
ANGLÈS RECOMMENDED B2 ECO|SOC 1,5 (3) x 

Estats 
Units 

USA-MICHIG 
University of Michighan-Flint - 

Michigan-Flint School of 
Management 

ANGLÈS MANDATORY B2 
ADE|GEI|ECO

|SOC 
0,5 

Per sol·licitar aquesta plaça cal tenir una 
mitjana de l'expedient acadèmic superior a 
6,5. El conveni està firmat amb el campus de 
Flint i els estudiants d'intercanvi són destinats 
a aquest campus i no al d'Ann-Arbor. 

Estats 
Units 

US-FORTM01 Florida Gulf Coast University ANGLÈS 
MANDATORY: S'ha de presentar algun dels 

següents certificats en el moment de lliurar la 
sol·licitud: TOEFL iBT: 79 o IELTS 6.5 

ADE|GEI|ECO 1,5 (3) 

La universitat estrangera demana als 
estudiants d'intercanvi ja seleccionats 
l'abonament d'una taxa per gestió de la 
sol·licitud d'acceptació, que és 
aproximadament d'uns 30 Dòlars. 

Estats 
Units 

US-PULLM01 Washington State University ANGLÈS 

MANDATORY: S'ha de presentar algun dels 
següents certificats en el moment de lliurar la 
sol·licitud: TOEFL (iBT 79; CBT 213; PBT 550); 

IELTS (6,5); MELAB (77); SAT (500 Critical 
REeading Sub Score); Cambridge Certificates 
(FCE, CAE, CPE). Els certificats han de tenir un 

màxim de dos anys d'antiguitat. 

ADE|GEI|ECO
|SOC|EST 

1,5 (3) x 

Vietnam VI-HANOI01 Vietnam Foreign Trade University ANGLÈS MANDATORY B2 ADE|GEI|ECO 2 (2) 

La universitat estrangera demana als 
estudiants d'intercanvi ja seleccionats 
l'abonament d'una taxa per gestió de la 
sol·licitud d'acceptació, que és 
aproximadament d'uns 140 Dòlars. 

 


