
 
IMPRÈS DE SOL·LICITUD DE PLACES DE MOBILITAT ACADÈMICA 

CONVOCATÒRIA UPC-XINA  
PRIMER O SEGON QUADRIMESTRE DEL CURS 2019-2020 

 
Dades personals 
Cognoms i nom:   

DNI:  

Telèfon de contacte:  

Correu electrònic:  

Data de naixement:  

Nacionalitat:  

Adreça i població:  

 
Dades acadèmiques 
Titulació que cursa el/la sol·licitant:  
(ETSAB només estudiants grau) 

 

Escola o facultat: ETSAB 
Responsable de Relacions Internacionals del 
centre: 

Hector Mendoza, Sotsdirector Relacions Internacionals ETSAB 

Correu electrònic: mob.etsab@upc.edu 

 
Sol·licitud de places 

� Sol·licito participar en la convocatòria de places UPC Xina 2019-2020. 
 
Si us plau, indiqueu les destinacions prioritzades numèricament1, (1. Beihang , 2. Tongji o viceversa)  
 

� BEIHANG UNIVERSITY   (NO ARQUITECTURA) 
 

� TONGJI UNIVERSITY (SINO-SPANISH CAMPUS) 
 

 
Quadrimestre per al qual sol·licito  l’intercanvi2 
 

� Primer quadrimestre    �   Segon quadrimestre 
 

Validació/Confirmació del centre 
 

� ETSAB valida PROVISIONALMENT el pla d’assignatures per seguir a la Tongji University que presenta l’estudiant, que 
s’ajustarà un cop iniciada l’estada en cas de realitzar la mobilitat. 
 
 

 
Data i signatura:        (Segell del centre) 

_____________________________________________________________________________________ 
Documentació que cal adjuntar amb aquest imprès de sol·licitud: 
 

• Currículum Vitae complet de l’estudiant, en anglès. 
• Certificat de coneixement de llengua anglesa.   
• Escrit de motivació en anglès, on es justifiqui la decisió d’estudiar a Xina.  
• Escrit de recomanació d’un professor, en anglès. 
• Els estudiants que sol·licitin cursar el TFG/PFG o TFM/PFM, descripció en anglès de la temàtica del treball o 

projecte final de Grau o de Màster que es vol portar a terme a la universitat xinesa.  
• Els estudiants que sol·licitin cursar assignatures en anglès a la Tongji University, la llista d’assignatures que 

proposarien cursar-hi validades per la seva escola. 
• Si escau, altra documentació addicional que el centre consideri convenient. 

                                                
1 i 2 En el cas que no s’indiqui priorització numèrica ni el quadrimestre d’estada, s’entendrà que l’estudiant no té cap 
preferència específica i no es prioritzarà cap de les universitats sol·licitades ni el quadrimestre de la mobilitat. 
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