
PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

Facultat d'Economia i Empresa, 2022/2023

Enhorabona per haver estat seleccionat per la teva universitat per a estudiar a la Facultat 
d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona! Per a poder ser acceptat a la nostra 
Facultat hauràs de revisar tota la informació sobre els següents aspectes (la qual trobaràs 
posteriorment detallada en aquest document):

per a estudiants d'intercanvi

✓ Procediment de sol·licitud i requisits d'idioma (haurà de ser enviat per e-mail 
abans de la data límit)

✓ Assegurança obligatòria de Salut, Accidents i Repatriació.

Dates límits per a enviar la sol·licitud:
Estudiants de primer semestre o anuals: 15 de juny
Estudiants de segon semestre: 15 de novembre

En la pàgina següent trobaràs tota la informació sobre el procediment de sol·licitud. Si us 
plau, llegeix atentament els passos a seguir.



Emplenar el formulari de sol·licitud per a ser acceptat a la UB: Els estudiants hauran d'emplenar el formulari
de sol·licitud per al curs 2022/2023 a partir del mes de març. Si l'estudiant emplena el seu formulari abans
d'aquest termini, l'Oficina de Relacions Internacionals no considerarà la seva sol·licitud i la mateixa serà
esborrada automàticament de la nostra base de dades.

L'enllaç per a emplenar el formulari de sol·licitud és el següent:
http://www4.giga.ub.edu/acad/estada/sol_alumne/identificacio_2022.php?lang=3

Els estudiants hauran d'emplenar correctament tots els camps (amb majúscules i sense accents ni altres
caràcters no contemplats en el teclat anglès), inclosos també els camps de les matèries a cursar en la UB.
L'elecció de les matèries és EXCLUSIVAMENT orientativa. L'elecció final de matèries es farà un mes abans del
començament del semestre.

El camp “Centre UB”, s'ha d'emplenar amb “FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA”.

Enviar els següents documents escanejats per correu electrònic abans de les dates límit i de lliurament:

✓ Una còpia del formulari de sol·licitud (Application form) degudament emplenada, signada per l'estudiant i 
el seu coordinador/a o tutor/a de l'intercanvi acadèmic, així com degudament segellada, amb una foto de 
l'alumne/a enganxada a la primera pàgina de la sol·licitud.

✓ Un dels següents certificats:
➢ Certificat oficial que acrediti el coneixement adequat de català o castellà amb un nivell mínim de 

B1 (excepte per a estudiants procedents de països de parla hispana).
➢ Certificat oficial que acrediti el coneixement adequat d'anglès amb un nivell mínim de B2. 

(exceptuant estudiants provinents dels Estats Units d'Amèrica, el Regne Unit, Irlanda, Austràlia, 
Nova Zelanda i zones de parla anglesa al Canadà).

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

Pas 1

Pas 2

Per a més informació sobre l'acceptació dels certificats, si us plau, llegeixi la següent pàgina.

Els documents han d'enviar-se a incoming.fee@ub.edu.

Sol·licituds de primer semestre i anuals 15 de juny

Sol·licituds per al segon semestre 15 de novembre

Una vegada rebuda tota la documentació, enviarem la carta d'acceptació a l'adreça de correu 
electrònic de l'alumne/a. Si l'alumne/a necessita realitzar els tràmits del visat, també enviarem 
la carta d'acceptació per correu postal.

Les dates límits per enviar els documents requerits en l'e-mail anterior són les següents:

http://www4.giga.ub.edu/acad/estada/sol_alumne/identificacio_2022.php?lang=3
mailto:incoming.fee@ub.edu


Els certificats d'idioma han de lliurar-se conjuntament amb els altres documents de la sol·licitud. Si no es lliuren 
conjuntament, l'aplicació serà denegada. Recorda que els terminis límits són el 15 de juny per a les aplicacions de primer 
semestre o anuals i el 15 de novembre per a les de segon semestre.

REQUISITS D'IDIOMA

Nivell 
d'anglès B2

Nivell 
d’espanyol B1

Si els estudiants no certifiquen correctament el seu coneixement d'una d'aquestes llengües en el 
moment de lliurar la sol·licitud, el seu intercanvi acadèmic a la nostra institució serà denegat.

Els estudiants han de lliurar un dels següents certificats com a prova del seu coneixement d'anglès:
• IELTS amb una puntuació mitjana de 5.5 com a mínim.
• TOEFL amb una puntuació mitjana de 80 (Internet-based).
• Certificats de la University of Cambridge (FCE, CAU o CPE).

També s'acceptaran certificats de la universitat d'origen confirmant que l'estudiant disposa d'un nivell B2 d'anglès.

Els estudiants que han cursat els anteriors anys del seu grau universitari en anglès com a única llengua de docència estan exempts de lliurar el certificat 
d'anglès, però hauran de provar que el seu grau és impartit íntegrament en anglès.

Els estudiants que vinguin sota un programa d'intercanvi entre la seva respectiva Universitat i la Universitat de Barcelona 
han d'acreditar el nivell requerit d'un dels següents idiomes:

Els estudiants han de lliurar un dels següents certificats com a prova del seu coneixement d'espanyol:
• DELE, mínim de B1.
• CELU, mínim de B1.

També s'acceptaran certificats de la universitat d'origen confirmant que l'estudiant disposa d'un nivell B1 d'espanyol.

Els estudiants que han cursat els anteriors anys del seu grau universitari en espanyol com a única llengua de docència estan exempts de lliurar el certificat 
d'espanyol, però hauran de provar que el seu grau és impartit íntegrament en espanyol.

Els estudiants que han cursat l'educació secundària a Espanya i han cursat les assignatures en espanyol estan exempts de lliurar el certificat d'espanyol, 
però hauran de provar que van cursar l'educació secundària en espanyol.

Nivell de
català B1

Els estudiants han de lliurar un dels següents certificats com a prova del seu coneixement de català:
• Certificat Institut Ramon Llull, mínim de B1.

També s'acceptaran certificats de la universitat d'origen confirmant que l'estudiant disposa d'un nivell B1 de català.

Els estudiants que han cursat els anteriors anys del seu grau universitari en català estan exempts de lliurar el certificat de català, però hauran de provar que 
el seu grau és impartit en català.
Els estudiants que han cursat l'educació secundària a Catalunya i han cursat les assignatures en català estan exempts de lliurar el certificat de català, però 
hauran de provar que van cursar l'educació secundària en català.

*Els estudiants que vinguin d'una Universitat Hispànica, els Estats Units, el Regne Unit, Irlanda, Austràlia, Nova Zelanda i parts de parla anglesa del Canadà no 
necessiten presentar el certificat d'anglès.
Els estudiants que vinguin d'intercanvi amb sol·licitud individual hauran de demostrar els seus coneixements tant en anglès com en Español o Català.



Una vegada hagis arribat a la Facultat d'Economia i Empresa hauràs de realitzar el registre a l'Oficina de Relacions
Internacionals i se't requerirà presentar dues còpies d'una assegurança mèdica, d'accidents i repatriació que et
cobreixi durant tot el període que estiguis estudiant en la nostra Facultat.

ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA

Hauràs de presentar un document vàlid de l'assegurança quan facis el procediment de pre-check-in. Si no lliures aquests
documents no podràs registrar-te i, en conseqüència, no et podrem matricular en la nostra institució com a estudiant
d'intercanvi fins que presentis una assegurança vàlida amb cobertura mèdica, de repatriació i accidents.

Mèdica, d’Accidents i Repatriació

Els documents de l’assegurança hauran de ser en espanyol, català o anglès. Has d'assegurar-te que al text de
l'assegurança s'especifiqui clarament que estàs cobert per assegurança mèdica, d'accidents i repatriació.

Assegurança 
Mèdica

Assegurança 
d’Accidents

CERTIFICATS MÈDICS QUE SERAN ACCEPTATS:

Els estudiants provinents de països de l'Espai Econòmic Europeu (Països de la Unió Europea, Islàndia, 
Liechtenstein i Noruega) i els qui tinguin dret a les ajudes de la seguretat social en el seu propi país hauran de 
presentar la targeta sanitària europea. Aquesta targeta és emesa per les autoritats sanitàries del teu país i et 
dóna dret a assistència mèdica a Espanya.

Els estudiants provinents de països que no formin part dels països de l'Espai Econòmic Europeu hauran de 
determinar si existeix un conveni entre el sistema de la seguretat social dels seus respectius països i el d'Espanya 
(aquest és un cas particular d'alguns països llatinoamericans). En cas que existís un, hauràs d'adquirir un 
document comprovant de les autoritats sanitàries del teu país. Aquest document et permetrà rebre ajuda 
mèdica a Espanya.

Hauràs d'acreditar que estàs cobert per una assegurança mèdica durant tot el període que estiguis
estudiant en la nostra Facultat.

Assegurança 
de Repatriació

Hauràs de demostrar que aquestes cobert per una assegurança d'accidents durant tot el període
que estiguis en la nostra Facultat.

Hauràs de demostrar que aquestes cobert per una assegurança de repatriació durant tot el
període que estiguis en la nostra Facultat.

Rebràs més detalls sobre les assegurances al voltant de juliol, però et serà útil llegir aquesta informació ara per a saber què 
se't requerirà presentar a la teva arribada a Barcelona. Rebràs també més informació sobre com adquirir fàcilment aquestes 

assegurances en cas que no estiguis cobert per algun d'ells i necessitis adquirir-ho.



L'elecció de cursos que fas a la sol·licitud és només amb propòsits indicatius. L'elecció de les
assignatures definitives es farà en línia un mes abans de l'inici de les classes. Alguns dels cursos
són molt demandats, la qual cosa implica que pot ser molt complicat trobar plaça en alguns
cursos en concret. Tot i així, l'oferta de cursos és àmplia i podràs trobar alternatives, tan sols
necessites ser flexible amb la selecció de cursos. Rebràs més informació sobre la matriculació de
cursos més endavant.

Des de la nostra facultat no establim un mínim de crèdits que hagis de cursar durant el teu
intercanvi. La càrrega lectiva habitual d'un estudiant a temps complet és de 30 crèdits ECTS per
semestre.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Matriculació
als cursos

Càrrega lectiva

T'esperem a Barcelona!

Oferta de cursos Els estudiants d'intercanvi que vinguin a la nostra facultat poden triar cursos de tots els graus que
oferim: Administració i Direcció d'Empreses, Empresa Internacional, Economia, Sociologia i
Estadística. Hauran de revisar acuradament l'horari de cada curs per a assegurar-se que no se li
solapen i comprovar també la llengua de docència de cada curs.

Pots trobar tota la informació sobre l'oferta de cursos en els següents enllaços (usa'ls de manera
orientativa, més endavant rebràs la informació definitiva sobre l'oferta de cursos juntament amb
l'altra informació per a la matrícula)

Oferta de cursos
Pla docent (Abstract)

Els estudiants poden cursar també assignatures en altres facultats de la Universitat de Barcelona,
fins a un 49% del total de crèdits que cursen. Pots consultar totes les facultats de la UB
al següent enllaç.

Calendari
Acadèmic

Allotjament

El calendari acadèmic del curs acadèmic 2021/2022 és el següent.

Consulta aquest enllaç per a trobar consells i recursos per a trobar allotjament a Barcelona. 

Si us plau, per a més informació visiti la nostra web! ☺

(Només per a 
estudiants que venen 

sota conveni de 
Grau/Bachelor)

Estudiants sota conveni 
de Màster han de 

seleccionar cursos del 
Màster per al qual han 

estat nominats.

La informació per al pròxim curs acadèmic 2022/2023 no està disponible encara, però pots fer servir aquesta informació 
del curs 2021/2022 de manera orientativa. 

https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/wp-content/uploads/2022/02/Courses-2021-2022-Schedules.pdf
https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/wp-content/uploads/2021/12/Abstract-Courses.pdf
http://www.ub.edu/uri/comu/professo.htm
https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/wp-content/uploads/2021/06/Academic-calendar_2021-22.pdf
https://www.ub.edu/allotjament/es
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/

