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Presentació dels programes de mobilitat
Sessions informatives de les escoles de mobilitat internacional
Sessió informativa escoles SICUE
convocatòria SICUE > sol·licitud per seu electrònica UPC + lliurar doc
1ª convocatòria mobilitat internacional > sol·licitud per e-secretaria + lliurar certificats idiomes
1ª convocatòria mobilitat internacional > lliurar documentació a ATENEA
2ª convocatòria mobilitat internacional (a confirmar) > sol·licitud per e-secretaria + lliurar certificats idiomes
2ª convocatòria mobilitat internacional (a confirmar) > lliurar documentació a ATENEA
Sessió informativa + convocatòria mobilitat Erasmus per MBLandArch
Tràmits admissió dels estudiants a les universitats de destí

(dates a confirmar)

27

ETSAB- ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DE BARCELONA
SESSIONS INFORMATIVES ESCOLES MOBILITAT - CONVOCATÒRIA 2022/2023
Reunió informativa programes mobilitat ETSAB
dijous 3 de febrer

13:30 hores

sala d’actes .

PRESENTACIÓ PROGRAMES MOBILITAT: SICUE, ERASMUS+ESTUDIS, AMÈRICA LATINA, ÀSIA, AUSTRÀLIA, CANADÀ, ESTATS UNITS

Sessions presentació escoles mobilitat
divendres 4 de febrer
CANADÀ
BÈLGICA
FRANÇA

SUISSA

dilluns 7 de febrer
BÈLGICA
HOLANDA
NORUEGA
SUÈCIA

FINLÀNDIA
G. BRETANYA

dimarts 8 de febrer

13:30h-15:00h

escoles parla francesa

aula CB-4

MONTRÉAL
BRUXELLES
LILLE
PARIS LV
PARIS B
PARIS M
VERSAILLES
TOULOUSE
LYON
LAUSANNE

UdM - Université de Montréal - Faculté de l’aménagement
Université Libre de Bruxelles - Faculté d'Architecture La Cambre-Horta
École Nationale Supérieure d’Architecture et du Paysage de Lille
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris - La Villette
École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris - Belleville
École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris - Malaquais
École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles
École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse
École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon
École Polytechnique Fédérale de Lausanne- Architecture

Judith Leclerc
Eulàlia Gómez
Eulàlia Gómez
Miquel Martí
Miquel Martí
Miquel Martí
Miquel Martí
P.J. Ravetllat
Bruno Seve
Bruno Seve

13:30h-15:00h

escoles nord europa

aula CB-4

ANTWERP
BRUXELLES
DELFT
OSLO
TRONDHEIM
GÖTEBORG
LUND
STOCKHOLM
HELSINKI
GLASGOW

Universiteit Antwerpen - Faculteit Ontwerpwetenschappe - Architectuur
KU Leuven - Faculteit Architectuur. Campus Sint Lucas
Delft University of Technology - Architecture
Arkitekthogskolen i Oslo
Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet
Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg - Arkitekturskolan
Lunds Tekniska Högskola – Architecture
Royal Institute of Technology - KTH Arkitekturskolan
Aalto Yliopisto - Teknillinen korkeakoulu
Glasgow School of Art - Mackintosh School of Architecture

Eulàlia Gómez
Eulàlia Gómez
Joaquim Sabaté
Jaime J. Ferrer
Jaime J. Ferrer
Jaime J. Ferrer
Jaime J. Ferrer
Andreu Arriola
Andreu Arriola
Roger Such

13:30h-15:30h

SUISSA

MENDRISIO
ZURICH
WINTERTHUR
POLÒNIA
CRACÒVIA
ALEMANIA
BERLIN
ROMANIA
BUCAREST
HONGRIA
BUDAPEST
GRÈCIA
ATENAS
TURQUIA
ISTANBUL
LITUANIA
KAUNAS
ESLOVÈNIA
LJUBLJANA
AUSTRIA
WIEN
REP. TXECA
PRAGA
traslladat al dia 14 de febrer:
ALEMANIA
DARMSTADT
MUNCHEN

dimecres 9 de febrer
ITÀLIA

PORTUGAL

dijous 10 de febrer
COLOMBIA
CHILE

ARGENTINA
BRASIL

URUGUAY
MEXICO

divendres 11 de febrer
AUSTRÀLIA
COREA
JAPÓ
USA

dimarts 15 de febrer
ESPANYA

.

.

escoles parla alemana + centre- est europa

sala de graus

(nota: Mendisio es de parla italiana)
Università della Svizzera Italiana - Accademia di Architettura di Mendrisio
Eidegenössische Technische Hochschule Zürich - ETH Zürich D-Arch
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften - Dept. Architektur
Cracov University of Technology - Faculty of Architecture
Technische Universität Berlin - Architektur & LandschaftsArchitektur
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu"
Budapesti Mûszaki Egyetem - Épitészmérnöki Kar
Ethniko Metsovio Polytechnio - Scholi Architektonon
Yildiz Teknik Universitesi - Mimarlık Fakültesi
Kauno Technologijos Universitetas
Univerza v Ljubljani - Fakulteta za arhitekturo
Technische Universität Wien_Fakultät für Architektur und Raumplanung
Ceské Vysoké Ucení Technické v Praze - Fakulta Architektury

Pere Joan Ravetllat
Pere Joan Ravetllat
Pere Joan Ravetllat
Carlos Marmolejo
Karin Hofert
Karin Hofert
Josep Mª Fort
Josep Mª Fort
Josep Mª Fort
Judit Taberna
Judit Taberna
Antonio Moro
Antonio Moro

Technische Hochschule Darmstadt- Architektur
Technische Universität München – Fakultät für Architektur

Còssima Cornadó
Còssima Cornadó

13:30h-15:00h

escoles itàlia + portugal

sala de graus

TORINO
ROMA
ROMA TRE
MILANO
GENOVA
FERRARA
FIRENZE
VENEZIA
PALERMO
LISBOA
PORTO

Politecnico di Torino - Collegio di Architettura
Sapienza Università di Roma - Facoltà di Architettura
Università degli Studi di Roma Tre - Facoltà di Architettura
Politecnico di Milano - Scuola di Architettura
Università di Genova - Scuola Politecnica- Architettura
Università degli Studi di Ferrara - Facoltà di Architettura
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura
Università IUAV di Venezia
Università degli Studi di Palermo - Scuola Politecnica- Architettura
Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico/Faculdade de Arquitectura
Universidade do Porto - Faculdade Arquitectura

Ferran Sagarra
Ferran Sagarra
Ferran Sagarra
Ferran Sagarra
Ferran Sagarra
Alessandro Scarnato
Alessandro Scarnato
Antonio Pizza
Marta Llorente
Pau Villalonga
Pau Villalonga

13:30h-15:00h

escoles amèrica llatina

sala de graus

BOGOTA
SANTIAGO de CH.
SANTIAGO de CH.
VALPARAÍSO
ROSARIO
BUENOS AIRES
PORTO ALEGRE
RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
MONTEVIDEO
GUADALAJARA
MEXICO DF
MONTERREY*

Universidad de Los Andes. Facultad de Arquitectura y Diseño
Pontificia Universidad Católica de Chile - Escuela de Arquitectura
Universidad Diego Portales- Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso - Escuela de Arquitectura
Univ. Nacional de Rosario - Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño
Universidad de Buenos Aires - Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
UniRitter - Centro Universitário Ritter dos Reis
Universidade Federale do Rio de Janeiro - Faculdade de Arq. e Urbanismo
Universidade São Paulo - Faculdade de Arquitectura e Urbanismo.
Universidad de la República - Facultad de Arquitectura
Univ de Guadalajara. Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (*QUERÉTARO)

Francesc Peremiquel
Carles Crosas
Carles Crosas
Carles Crosas
Zaida Muixí
Zaida Muixí
Zaida Muixí
Zaida Muixí
Zaida Muixí
Zaida Muixí
Héctor Mendoza
Héctor Mendoza
Héctor Mendoza

13:30h-15:00h

escoles resta món

aula CB-4

MELBOURNE
SEUL
TOKYO
TOKYO
CHICAGO
NEW YORK

RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology
Hanyang University - Graduate School of Architecture
Waseda University - Graduate School of Science and Eng. Dept. Architecture
Tokyo University of the Arts (Tokyo Geijutsu Daigaku)
IIT - Illinois Institute of Technology
CCNY - City College New York

Jordi Oliveras
Carlos Alonso
Carlos Alonso
Carlos Alonso
Jordi Ros
Maria Rubert

13:30h-14:00h

escoles SICUE

MADRID / SAN SEBASTIÁN / SEVILLA / VALENCIA / A CORUÑA / MÁLAGA

aula CB-4

.

.

Nacho López-Alonso

Presentacions d’uns 15-20 minuts per cada professor tutor.
En cas de no poder-se fer alguna presentació en la data prevista, es traslladarà a dilluns 14 de Febrer, de 13:30h a 15h, a l’aula CB-4

PROGRAMES DE MOBILITAT ETSAB
MOBILITAT PER ESTADES D’ESTUDIS

El principal objectiu dels programes de mobilitat és el d’incentivar els estudiants a realitzar part dels seus estudis en una
universitat diferent a la d’origen, facilitant els tràmits d’admissió, matrícula i convalidacions entre les escoles
participants.
Les estades de mobilitat s’ofereixen principalment en el marc dels programes ERASMUS+ ESTUDIS (intercanvi amb
universitats europees) i SICUE (intercanvi amb universitats espanyoles), però també amb acords bilaterals amb escoles
d’arquitectura d’Amèrica Llatina, Àsia, Estats Units, Canadà i Austràlia.

CONVOCATÒRIA I SESSIONS INFORMATIVES

A l’inici del segon semestre s’obre la convocatòria de places de mobilitat d’estudis pel curs acadèmic següent.
L’ETSAB organitza una sessió informativa general sobre els programes de mobilitat, i a més unes sessions específiques
en les quals els professors responsables de mobilitat presenten les respectives escoles de destí.
CONVOCATÒRIA MOBILITAT 2022/2023
Reunió informativa programes mobilitat
Sessions de presentació escoles mobilitat

dijous 3 de febrer 2022_ 13:30 hores
del 4 al 15 de febrer 2022 _consultar calendari

PLACES

L’ETSAB ofereix cada curs més de 150 places per estades de mobilitat, repartides entre les més de 80 escoles
d’arquitectura o paisatge amb les quals existeix un acord institucional.
Cada escola de destí compta amb un professor de la ETSAB com a responsable acadèmic de la mobilitat, qui s’encarrega
de la selecció de candidats, així com de la tutoria dels mateixos a la universitat de destinació.
Per als estudiants de Grau en Estudis d'Arquitectura les estades poden ser anuals (tot el curs acadèmic), o bé semestrals
(primer semestre).
Per als estudiants del Màster Universitari de Paisatgisme, l’estada de mobilitat és sempre semestral.
La durada de l’estada a cadascuna de les destinacions ja va definida a la oferta de places de cada convocatòria i no es
pot modificar a criteri del candidat. Consultar oferta places 22-23

AFECTACIONS DE LA MOBILITAT PER SITUACIÓ DE PANDÈMIA
Les estades de mobilitat 2022/2023 estan encara subjectes a possibles afectacions per causa del COVID.
En funció de l'evolució de la situació sanitària a cada país, la escola de destí pot cancel·lar la mobilitat o modificar
les condicions de l'estada (passar d’anual a semestral, mobilitat física a virtual, docència online, presencial o mixta)
MESURES PER ESTUDIANTS AMB ESTADES DE MOBILITAT 2021/2022 AFECTADES PEL COVID
QUE ES PRESENTEN EN AQUESTA CONVOCATÒRIA
Els estudiants que per força major han hagut de fer la seva estada de mobilitat anual en modalitat VIRTUAL, sense
desplaçar-se al país de destí, poden optar a un semestre addicional de mobilitat.
A l’hora de prioritzar els candidats per a cada destinació, el tutor de mobilitat tindrà en compte les afectacions del
curs anterior i en cas d’igualtat acadèmica prioritzarà els candidats que per decisió de la universitat d'acollida han
vist cancel·lada la mobilitat concedida pel 2021/2022.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Els estudiants d’Arquitectura a l’ETSAB poden fer un màxim de dos semestres de mobilitat d’estudis al llarg dels seus
estudis de Grau (1 estada anual o bé 2 estades semestrals en cursos acadèmics diferents). Podran optar també a altres
accions o estades de mobilitat de tipologia diferent, i que no impliquen necessàriament reconeixement acadèmic (com
Erasmus+ SMT pràctiques)
Si no s’ha fet encara CAP estada de mobilitat es pot presentar sol·licitud per les places d’estada anual i semestral.
Si ja s’ha fet anteriorment una estada SEMESTRAL es poden sol·licitar només les places semestrals.
Si ja s’ha fet anteriorment una estada ANUAL o dues estades SEMESTRALS no es pot fer més mobilitat per estudis.
Els estudiants que ja tinguin concedida i acceptada una plaça de mobilitat no poden presentar cap sol·licitud a altres
convocatòries de mobilitat per estudis pel mateix curs acadèmic.
Qualsevol renúncia no justificada a una plaça de mobilitat fora dels terminis establerts comportarà restriccions en
futures convocatòries, perdre el dret a qualsevol reconeixement acadèmic i haver de tornar els ajuts obtinguts.
Al curs o semestre en que es realitza la estada de mobilitat, l’estudiant haurà d’estar matriculat a l’ETSAB en la modalitat
d’estudiant de mobilitat i no podrà matricular ni cursar cap assignatura a l’ETSAB com a estudiant regular.
La matrícula a la UPC en modalitat mobilitat incorpora la subscripció d'una pòlissa d'assegurança obligatòria.
A la universitat de destí l’estudiant d’intercanvi no paga el cost de la matrícula (excepció IIT Chicago_visiting)

RECONEIXEMENT ACADÈMIC MOBILITAT

Seguint els criteris generals establerts per l’escola pel reconeixement acadèmic de les estades de mobilitat, el professor
tutor assessora a l’estudiant sobre els continguts a cursar a la escola de destí i la elaboració de la proposta de
convalidació, i un cop finalitza l’estada du a terme el corresponent reconeixement acadèmic.
VEURE CRITERIS GENERALS DE CONVALIDACIÓ.
Nota: El TFG/ TFM no es pot convalidar pel cursat en mobilitat. S’ha de matricular i presentar sempre a l’ETSAB. Només
en determinats casos es pot fer el TFG simultàniament en el mateix curs de l’estada de mobilitat.

REQUISITS

Requisits generals per optar a una plaça de mobilitat de l’ETSAB, que cal acomplir en el moment de fer la sol·licitud:
1_Vinculació
És necessari estar matriculat a l’ETSAB i continuar cursant els mateixos estudis al curs/semestre en que es realitzarà
l’estada, en disposició de matricular en la modalitat d’estudiant de mobilitat crèdits/assignatures a reconèixer.
2_ Requisits acadèmics:
• Grau en Estudis d’Arquitectura Pla 2014
Crèdits superats ≥ 135 ECTS
Paràmetre de rendiment alfa del curs anterior α ≥ 0,5
Nota promig assignatures superades ≥ 6,00 | Nota promig totes assignatures cursades ≥ 5,00
• Màster Universitari en Paisatgisme
Estar cursant el primer curs del màster
3_ Acomplir els requisits d’admissió de l’escola de destinació, especialment el de certificació del nivell d’idioma.
Caldrà aportar el certificat del nivell requerit per que la sol·licitud sigui vàlida.
A més, cal consultar altres requisits específics de cada plaça de mobilitat o en funció del programa (Erasmus, SICUE...)

SOL·LICITUD

A excepció dels programes SICUE, EMiLA i DMD TONGJI, que tenen convocatòries i calendaris propis, es fa una
convocatòria unitària per la resta de les places de mobilitat internacional a l’inici del segon semestre.
QUAN?

MOBILITAT INTERNACIONAL 2022/2023

Terminis de presentació sol·licitud en primera convocatòria:

_ E-SECRETARIA + lliurar certificats idioma
_ ATENEA: desar portfoli + docs addicionals

7 a 15 de febrer 2022
18 a 20 de febrer 2022

COM?
pas 1_ Iniciar la sol·licitud de mobilitat per e-secretaria > apartat Mobilitat > Sol·licitud
 demanar places, amb un màxim de 3 opcions d’entre totes les destinacions incloses a la convocatòria,
indicant l’ordre de prioritat de cada opció.
 botó Guardar dades: Permet modificar les opcions o la prioritat abans d’enviar.
 botó Sol·licitar: S’envia la sol·licitud (cal haver guardat prèviament)
pas 2_ Lliurar els certificats d’idiomes necessaris per la sol·licitud (Original + Còpia).
Obligatori en el cas d’optar a escoles que tenen l’acreditació del nivell d’idioma com a requisit d’admissió
ON? a l’Oficina de Relacions Internacionals de l’ETSAB, en horari d’atenció al públic.
pas 3_ Desar a ATENEA en les dates indicades els següents documents (en 4 arxius PDF independents)
 portfoli amb una recopilació dels projectes més significatius realitzats al llarg de la carrera
(un únic arxiu PDF, mida màx 20 MB)
 expedient acadèmic (tipus: expedient amb nom assignatura i darrera convocatòria, no val expedient ECTS)
 currículum vitae
 carta de motivació (pot ser diferent per a cada escola sol·licitada). No s’acceptaran cartes de recomanació.
NO SERAN VÀLIDES LES SOL·LICITUDS QUE NO ES COMPLETIN EN TOTES LES FASES i EN LES DATES INDICADES
(E-SECRETARIA + LLIURAMENT CERTIFICATS IDIOMA + DOCUMENTACIÓ A ATENEA)

AJUTS

Els ajuts econòmics a la mobilitat depenen del la tipologia de la plaça.
En general es convoquen i gestionen centralitzadament des del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC (Unitat d’Ajuts a
l'estudi i de Mobilitat). Consulta a la seva web les modalitats d’ajut segons plaça o programa de mobilitat:
https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat
També hi ha la possibilitat d’optar als ajuts MOBINT de l’AGAUR (Generalitat).

SESSIONS
INFORMATIVES

3-15 febrer 2022

CONVOCATÒRIA PLACES MOBILITAT CURS 2022/2023

DOCUMENTACIÓ

Presentació programes mobilitat
Escoles parla francesa
Escoles nord europa
Escoles parla alemana + centre-est europa
Escoles itàlia i portugal
Escoles amèrica llatina
Escoles resta món
Escoles SICUE
Escoles europa per MBLandArch

1. Inicia la sol·licitud de mobilitat per
e-secretaria > mobilitat > sol·licitud
(tria fins a 3 opcions de destinació)

2. Presenta els certificats d'idiomes (original + còpia)
a l'Oficina de Relacions Internacionals ETSAB

18-20 febrer

CERTIFICATS
IDIOMES

7-15 febrer 2022

SOL·LICITUD
DE MOBILITAT

03/02 13.30h
04/02 13:30h
07/02 13.30h
08/02 13.30h
09/02 13.30h
10/02 13:30h
11/02 13.30h
15/02 13.30h
a confirmar...

3. Adjunta la documentació a la tasca ATENEA:
- Portfoli en format PDF
- Expedient acadèmic
- Currículum vitae
- Cartes de motivació

Resolució convocatòria
Acceptació plaça mobilitat

mobilitat internacional curs 2022/2023

EUROPA

programa erasmus+ estudis & places upc-europa
El principal objectiu del programa ERASMUS+ KA103 ESTUDIS de la Unió Europea és el d’incentivar els estudiants
a realitzar part dels seus estudis en una universitat europea, facilitant els tràmits d’admissió, matrícula i
convalidacions entre les escoles participants.
En quedar exclosos del programa Erasmus, les places de mobilitat a Suïssa i a Regne Unit s’ofereixen com
estades UPC-EUROPA

PLACES

L’ETSAB ofereix unes 100 places de mobilitat Erasmus+ Estudis i UPC-Europa, repartides entre les més de 50
escoles europees d’arquitectura o paisatge amb les quals existeix un acord institucional.
Per als estudiants de Grau en Estudis d'Arquitectura les estades poden ser anuals (tot el curs acadèmic), o bé
semestrals (primer semestre).
Per als estudiants del Màster Universitari de Paisatgisme, l’estada és sempre d’un semestre
La durada de l’estada a cadascuna de les destinacions ja va definida a la oferta de places de cada convocatòria i
no es pot modificar a criteri del candidat.
Veure taula de places Erasmus+/UPC-Europa 22-23
Cada escola de destí compta amb un professor de la ETSAB com a responsable acadèmic de la mobilitat, qui
s’encarrega de la selecció de candidats i de la seva tutoria en l’estada a la universitat de destinació.
Aquesta tutoria inclou les tasques de reconeixement i convalidació de les assignatures cursades a la universitat
estrangera. Veure Reconeixement acadèmic de la mobilitat a l'apartat Programes de mobilitat

REQUISITS

Les places Erasmus+ Estudis i UPC-Europa s’ofereixen als estudiants del Grau en Estudis d’Arquitectura.
Els estudiants del Màster Universitari de Paisatgisme poden optar a determinades places Erasmus+/EMiLA
Els candidats hauran de reunir les següents condicions en el moment de fer la sol·licitud:
1.

Acomplir tots els requisits generals indicats a l'apartat Programes de mobilitat

2.

Ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea, o tenir permís de residència, o permís d’estada per
estudis a Espanya vigent durant el període en que es farà la mobilitat. Cal disposar de DNI o de NIE.

3.

No superar els 12 mesos de mobilitats Erasmus per al mateix cicle d'estudis (grau/màster), incloent els
programes Erasmus anteriors i les estades Erasmus+ Pràctiques.

4.

Acomplir a més els requisits específics de cada plaça de mobilitat en funció dels criteris d’admissió de
l’escola de destinació, especialment els requisits d’idioma.

SOL·LICITUDS

Places incloses a la convocatòria general anual de places de mobilitat internacional.
Veure informació sobre convocatòria, sessions informatives, requisits, condicions de participació, terminis i
tramitació de sol·licituds a l'apartat Programes de mobilitat

AJUTS

Les places de mobilitat Erasmus+ Estudis i UPC-Europa comporten la gratuïtat de matrícula a la universitat de
destí, i la possibilitat d’optar als ajuts MOBINT de l’AGAUR (Generalitat).
Les places Erasmus+ possibiliten optar a l’ajut Erasmus+ Estudis KA103 (finançat per la UE i gestionat per la UPC
a través de la Unitat d’Ajuts a l’Estudi del Servei de Gestió Acadèmica UPC) i a complementar l’ajut amb la beca
Santander Erasmus
Les places UPC-Europa a Suïssa possibiliten rebre un ajut de mobilitat SEMP “Swiss-European Mobility” (finançat
pel govern suís i gestionat per la universitat suïssa de destí)
A causa del Brexit les places a universitats del Regne Unit ja no permetran optar a l’ajut Erasmus+ KA103, tot i
que està per definir si podran rebre un ajut específic del programa Erasmus+ per tercers països.

o f i c i n a r e l a c i o n s i n t e r n a c i o n a l s et s a b
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ETSAB | MOBILITAT INTERNACIONAL 2022/2023 | PLACES ERASMUS+ ESTUDIS & PLACES UPC-EUROPA
PLACES per GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA
país

codi

ciutat

ERASMUS+ ESTUDIS

escola

OUT

41 escoles

86

estada prof. responsable

departament ETSAB web

Austria

A WIEN02

WIEN

Technische Universität Wien_Fakultät für Architektur und Raumplanung

2

1Q

Moro, Antonio

Urbanisme

Belgica

B ANTWERP01

ANTWERP

Universiteit Antwerpen - Faculteit Ontwerpwetenschappe - Architectuur

2

1Q

Gómez, Eulàlia

Urbanisme

www.tuwien.ac.at
www.uantwerpen.be

Bèlgica

B BRUXEL04

BRUXELLES

Université Libre de Bruxelles_Faculté d'Architecture La Cambre-Horta

2

A

Gómez, Eulàlia

Urbanisme

https://archi.ulb.be/

Bèlgica

B LEUVEN01

BRUXELLES

KU Leuven_Faculteit Architectuur. Campus Sint Lucas

2

1Q

Gómez, Eulàlia

Urbanisme

www.arch.kuleuven.be

Rep. Txeca

CZ PRAHA10

PRAGA

Ceské Vysoké Ucení Technické v Praze - Fakulta Architektury

2

1Q

Moro, Antonio

Urbanisme

www.fa.cvut.cz/En

Alemanya

D BERLIN02

BERLIN-A

Technische Universität Berlin - Fakultät VI - Institut für Architektur

4

A

Hofert, Karin

Projectes Arq.

www.tu-berlin.de

Alemanya

D DARMSTA01

DARMSTADT

Technische Universität Darmstadt- Fachbereich Architektur

2

A

Cornadó, Còssima

Tecnologia Arq.

www.tu-darmstadt.de

Alemanya

D MUNCHEN02

MÜNCHEN

Technische Universität München - Fakultät für Architektur

2

A

Cornadó, Còssima

Tecnologia Arq.

www.ar.tum.de

França

F LILLE25

LILLE

École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille

2

1Q

Gómez, Eulàlia

Urbanisme

www.lille.archi.fr

França

F LYON25

LYON

École Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon

2

1Q

Seve, Bruno

Representació Arq.

www.lyon.archi.fr

França

F PARIS 319

PARIS-M

École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Malaquais

2

A

Martí, Miquel

Urbanisme

www.paris-malaquais.archi.fr

França

F PARIS126

PARIS-V

École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette

2

1Q

Martí, Miquel

Urbanisme

www.paris-lavillette.archi.fr

França

F PARIS190

PARIS-B

École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville

2

A

Martí, Miquel

Urbanisme

www.paris-belleville.archi.fr

França

F TOULOUS24

TOULOUSE

École Nationale Supérieure d'Architecture de Toulouse

2

1Q

Ravetllat, Pere Joan

Projectes Arq.

www.toulouse.archi.fr

França

F VERSAIL05

VERSAILLES

École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles

2

1Q

Martí, Miquel

Urbanisme

www.versailles.archi.fr

Grècia

G ATHINE02

ATENAS

Ethniko Metsovio Polytechnio (National Technical University of Athens) - Scholi Architektonon

2

A

Fort, Josep Mª

Representació Arq.

www.arch.ntua.gr

Hongria

HU BUDAPES02

BUDAPEST

Budapesti Mûszaki Egyetem - Épitészmérnöki Kar

2

1Q

Fort, Josep Mª

Representació Arq.

https://epitesz.bme.hu/en/

Itàlia

I FERRARA01

FERRARA

Università degli Studi di Ferrara - Facoltà di Architettura

2

1Q

Scarnato, Alessandro

Teoria i Història

http://architettura.unife.it/it

Itàlia

I FIRENZE01

FIRENZE

Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Architettura

2

A

Scarnato, Alessandro

Teoria i Història

www.unifi.it

Itàlia

I GENOVA01

GENOVA

Università di Genova - Scuola Politecnica- Architettura

2

1Q

Sagarra, Ferran

Urbanisme

https://architettura.unige.it/

Itàlia

I MILANO02

MILANO

Politecnico di Milano - Scuola di Architettura Urbanistica Ingegeneria delle Construzioni

2

A

Sagarra, Ferran

Urbanisme

https://www.polimi.it/

Itàlia

I PALERMO01

PALERMO

Università degli Studi di Palermo - Scuola Politecnica- Architettura

2

A

Llorente, Marta

Teoria i Història

www.unipa.it

Itàlia

I ROMA01

ROMA

Sapienza Università di Roma - Facoltà di Architettura

2

A

Sagarra, Ferran

Urbanisme

www.architettura.uniroma1.it

Itàlia

I ROMA16

ROMA-TRE

Università degli Studi di Roma Tre - Facoltà di Architettura

2

1Q

Sagarra, Ferran

Urbanisme

www.architettura.uniroma3.it

Itàlia

I TORINO02

TORINO

Politecnico di Torino - Collegio di Architettura

2

1Q

Sagarra, Ferran

Urbanisme

www.polito.it
www.iuav.it

Itàlia

I VENEZIA02

VENEZIA

Università IUAV di Venezia - Facoltà di Architettura

2

A

Pizza, Antonio

Teoria i Història

Lituània

LT KAUNAS02

KAUNAS

Kauno Technologijos Universitetas- Statybos ir architektūros fakultetas

2

1Q

Taberna, Judit

Representació Arq.

https://saf.ktu.edu/

Noruega

N OSLO02

OSLO

Arkitekthogskolen i Oslo

4

A

Ferrer, Jaime J.

Projectes Arq.

www.aho.no/en/
www.ntnu.edu/

Noruega

N TRONDHE01

TRONDHEIM

Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet - Fakultet for arkitektur og billedkunst

2

A

Ferrer, Jaime J.

Projectes Arq.

Holanda

NL DELFT01

DELFT

Technische Universiteit Delft - Faculteit Bouwkunde

2

1Q

Sabaté, Joaquim

Urbanisme

https://www.tudelft.nl/bk/

Portugal

P LISBOA109

LISBOA-FA

Universidade de Lisboa - Faculdade de Arquitectura

2

A

Villalonga, Pau

Projectes Arq.

www.fa.ulisboa.pt

Portugal

P LISBOA109

LISBOA-IST

Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico

2

1Q

Villalonga, Pau

Projectes Arq.

www.ist.utl.pt

Portugal

P PORTO02

PORTO

Universidade do Porto - Faculdade de Arquitectura

2

A

Villalonga, Pau

Projectes Arq.

www.arq.up.pt

Polònia

PL KRAKOW03

CRACOVIA

Politechnika Krakowska - Wydzial Architektury

2

1Q

Marmolejo, Carlos

Tecnologia Arq.

https://arch.pk.edu.pl/

Romania

RO BUCURES07

BUCAREST

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu"

2

1Q

Hofert, Karin

Projectes Arq.

www.iaim.ro/en/

Suècia

S GOTEBOR02

GÖTEBORG

Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg - Arkitekturskolan

2

1Q

Ferrer, Jaime J.

Projectes Arq.

www.chalmers.se

Suècia

S LUND01

LUND

Lunds Tekniska Högskola - Arkitektskolan

2

1Q

Ferrer, Jaime J.

Projectes Arq.

www.arch.lth.se

Suècia

S STOCKHO04

STOCKHOLM

Kungliga Tekniska högskolan - Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

2

A

Arriola, Andreu

Projectes Arq.

www.kth.se/?l=en_UK

Finlàndia

SF ESPOO12

HELSINKI

Aalto Yliopisto - Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu (School of Arts, Design and Architecture)

2

A

Arriola, Andreu

Projectes Arq.

www.aalto.fi/en/

Eslovènia

SI LJUBLJA01

LJUBLJANA

Univerza v Ljubljani - Fakulteta za arhitekturo

2

A

Taberna, Judit

Representació Arq.

www.uni-lj.si

Turquia

TR ISTANBU07

ISTANBUL

Yildiz Teknik Universitesi - Mimarlık Fakültesi

2

1Q

Fort, Josep Mª

Representació Arq.

www.eu.yildiz.edu.tr/eu/

5 escoles

13

UPC-EUROPA
Gran Bretanya

UK GLASGOW03

GLASGOW

Glasgow School of Art - Mackintosh School of Architecture

2

1Q

Such, Roger

Projectes Arq.

www.gsa.ac.uk

Suïssa

CH LAUSANN06

LAUSANNE

École Polytechnique Fédérale de Lausanne - Faculté de l'environnement naturel, architectural et construit

2

A

Seve, Bruno

Representació Arq.

www.epfl.ch

Suïssa

CH LUGANO01

MENDRISIO

Università della Svizzera Italiana - Accademia di Architettura di Mendrisio

Projectes Arq.

www.arch.unisi.ch

Suïssa

CH ZURICH07

ZURICH

Eidegenössische Technische Hochschule Zürich - D-Arch

3

1Q

Ravetllat, Pere Joan

Projectes Arq.

www.ethz.ch

Suïssa

CH WINTERT03

WINTERTHUR

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften - Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen

2

1Q

Ravetllat, Pere Joan

Projectes Arq.

https://www.zhaw.ch/de/archbau/

2+2

1Q / 2Q Ravetllat, Pere Joan

mobilitat internacional curs 2022/2023

AMÈRICA LLATINA

acords bilaterals amb universitats llatinoamericanes
PLACES

L’ETSAB ofereix 25 places de mobilitat mitjançant acords bilaterals amb les següents
universitats llatinoamericanes:
ARGENTINA FADU-UBA

Universidad de Buenos Aires

FAPyD-UNR Universidad Nacional de Rosario

2 places A

www.fadu.uba.ar

2 places 1Q

fapyd.unr.edu.ar

FAU-UFRJ

Universidade Federal do Rio de Janeiro

2 places A

www.fau.ufrj.br

FAU-USP

Universidade São Paulo

3 places A

www.fau.usp.br

UNIRITTER

Centro Universitário Ritter dos Reis, Porto Alegre

2 places 1Q

www.uniritter.edu.br

PUC

Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago

2 places A

fadeu.uc.cl

UDP

Universidad Diego Portales, Santiago de Chile

2 places 1Q

faad.udp.cl

PUCV

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

1 plaça A

www.ead.pucv.cl

COLOMBIA

UniANDES

Universidad de los Andes, Bogotá

2 places A

arqdis.uniandes.edu.co

MÉXICO

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México, DF

2 places A

arquitectura.unam.mx

1 plaça A

www.cuaad.udg.mx

BRASIL

CHILE

CUAAD-UdG Universidad de Guadalajara

URUGUAY

ITESM

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (Campus Monterrey / Querétaro)

2 places 1Q

tec.mx

UDELAR

Universidad de la República, Montevideo

2 places A

www.fadu.edu.uy

Cada escola de destí compta amb un professor de l’ETSAB com a responsable acadèmic de la mobilitat, qui
s’encarrega de la selecció de candidats, així com de la tutoria dels mateixos a la universitat de destinació. Aquesta
tutoria implica també el reconeixement i convalidació de les assignatures cursades a la universitat estrangera.
Veure Reconeixement acadèmic de la mobilitat a l'apartat Programes de mobilitat

REQUISITS

Aquestes places s’ofereixen a estudiants ETSAB del Grau en Estudis d’Arquitectura.
Els candidats hauran de reunir les següents condicions en el moment de fer la sol·licitud:
1. Acomplir tots els requisits generals indicats a l'apartat Programes de mobilitat.
2. Acomplir els criteris d’admissió de l’escola de destinació, especialment els requisits d’idioma.

SOL·LICITUDS

Places incloses a la convocatòria general anual de places de mobilitat internacional.
Veure informació sobre convocatòria, sessions informatives, requisits, condicions de participació, terminis i
tramitació de sol·licituds a l'apartat Programes de mobilitat.

AJUTS

La plaça de mobilitat comporta la gratuïtat de matrícula a la universitat de destí i dona la possibilitat d’optar als
ajuts MOBINT de l’AGAUR (Generalitat).
Fins al curs 2020-2021 havia la possibilitat d’optar a la beca UPC-Santander Iberoamérica per algunes destinacions.
Al curs 2021-2022 no hi va haver convocatòria ni està prevista pel curs 2022-2023 .

o f i c i n a r e l a c i o n s i n t e r n a c i o n a l s et s a b
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mobilitat internacional curs 2022/2023

ÀSIA

acords bilaterals amb universitats asiàtiques
PLACES

L’ETSAB ofereix 4 places de mobilitat mitjançant acords bilaterals amb les següents universitats asiàtiques:
COREA
DEL SUD

HANYANG UNIVERSITY (Seul)
College of Engineering. Department of Architecture

JAPÓ

WASEDA UNIVERSITY (Tokyo)
1 plaça A
School of Creative Science and Engineering. Dept of Architecture

JAPÓ

TOKYO UNIVERSITY OF THE ARTS -Tokyo Geijutsu Daigaku
Faculty of Fine Arts. Department of Architecture

2 places 1Q

1 plaça 1Q

www.hanyang.ac.kr
www.waseda.jp/fsci/
www.geidai.ac.jp/english/

El professor de l’ETSAB responsable acadèmic d’aquestes estades s’encarrega de la selecció de candidats, així
com de la tutoria dels mateixos a la universitat de destinació. Aquesta tutoria implica també el reconeixement i
convalidació de les assignatures cursades a la universitat estrangera.
Veure Reconeixement acadèmic de la mobilitat a l'apartat Programes de mobilitat
!!!

El reconeixement acadèmic en aquestes estades de mobilitat té certes limitacions: La convalidació
d’assignatures està restringida (en general, assignatures tipus taller i crèdits optatius) degut a
que la oferta de cursos i assignatures en anglès a aquestes universitats és molt limitada i variable

REQUISITS

Aquestes places van adreçades a estudiants de Grau en Estudis d’Arquitectura en condicions de convalidar per
l’estada de mobilitat només assignatures tipus taller i/o crèdits optatius.
Els candidats hauran de reunir les següents condicions en el moment de fer la sol·licitud:
1. Acomplir tots els requisits generals indicats a l'apartat Programes de mobilitat.
2. Acomplir els criteris d’admissió de l’escola de destinació, especialment els requisits d’idioma
!!!

Hanyang University demana un Minimum Cumulative GPA 60%:
(equivalent a mitja acadèmica mínima de 6/10 del total d’assignatures cursades)
Per fer un càlcul orientatiu >> GPA Calculator

SOL·LICITUDS

Places incloses a la convocatòria general anual de places de mobilitat internacional.
Veure informació sobre convocatòria, sessions informatives, requisits, condicions de participació, terminis i
tramitació de sol·licituds a l'apartat Programes de mobilitat

AJUTS

Totes les places comporten la gratuïtat de matrícula a la universitat de destí i la possibilitat d’optar als ajuts
MOBINT de l’AGAUR (Generalitat).

o f i c i n a r e l a c i o n s i n t e r n a c i o n a l s et s a b
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CANADÀ

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (QUÉBEC)
PLACES

L’ETSAB ofereix 3 places de mobilitat de tot un curs acadèmic (dos semestres) mitjançant acord bilateral amb:

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, Québec
Faculté de l’Aménagement

UdeM

3 places A
www.ame.umontreal.ca

La Faculté de l’Aménagement de l‘UdeM inclou diverses escoles (École d’Architecture, École d’Urbanisme et
d’Architecture de Paysage, École de Design).
Les dues primeres estan incloses a l’acord d’intercanvi amb l’ETSAB.
El professor de l’ETSAB responsable acadèmic d’aquestes estades s’encarrega de la selecció de candidats, així com
de la tutoria dels mateixos a la universitat de destinació. Aquesta tutoria implica també el reconeixement i
convalidació de les assignatures cursades a la universitat estrangera.
Veure Reconeixement acadèmic de la mobilitat a l'apartat Programes de mobilitat

CALENDARI I OFERTA ACADÈMICA
El curs a la Faculté de l’Aménagement de l‘UdeM comença a principis de setembre i està organitzat en trimestres;
Tardor: setembre/desembre, Hivern: gener/abril i Estiu: maig/juny.
L’estada de mobilitat es proposa obligatòriament per cursar els trimestres de tardor i hivern a Montréal (de
setembre a abril). El trimestre d’estiu queda fora del programa de mobilitat.
Com a ÉTUDIANT EN ÉCHANGE s’han de cursar un mínim de 12 credits de cours i un màxim de 15 credits de cours
per trimestre, de 15 setmanes lectives.
Els estudiants ETSAB podran matricular assignatures de:
• Baccalauréat en Architecture
https://architecture.umontreal.ca/programmes-detudes/baccalaureat-en-sciences-architecture/
Més informació programes d'estudi / assignatures:
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-architecture/structure-du-programme/
• Maîtrise en Architecture
https://architecture.umontreal.ca/programmes-detudes/maitrise-en-architecture/
Més informació programes d'estudi / assignatures:
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-architecture/structure-du-programme/

!!!

Al trimestre de tardor (setembre-desembre) la oferta d’assignatures de taller de
Projectes seran exclusivament els de tercer curs del Baccalauréat en Architecture i
no es podran cursar els de la Maîtrise en Architecture.

REQUISITS

Aquestes places s’ofereixen a estudiants de Grau en Estudis d’Arquitectura, preferiblement de 4rt curs.
Els candidats hauran de reunir les següents condicions en el moment de fer la sol·licitud:
1- Acomplir tots els requisits generals indicats a l'apartat Programes de mobilitat.
2- Acomplir els criteris d’admissió de l’escola de destinació, especialment els requisits d’idioma
!!!

Cal acreditar el nivell de Francès demanat per la UdeM (certificat mínim = nivell B2).

SOL·LICITUDS

Places incloses a la convocatòria general anual de places de mobilitat internacional.
Veure informació sobre convocatòria, sessions informatives, requisits, condicions de participació, terminis i
tramitació de sol·licituds a l'apartat Programes de mobilitat

AJUTS

La plaça de mobilitat comporta la gratuïtat de matrícula a la universitat de destí.
Possibilitat d’optar als ajuts MOBINT de l’AGAUR (Generalitat).

ADMISSIÓ

Un cop seleccionats per l’ETSAB, els candidats hauran de sol·licitar d’admissió com a ÉTUDIANT EN ÉCHANGE.
A més de fer la sol·licitud online, caldrà preparar i enviar la documentació requerida segons el procediment
establert per la universitat canadenca en el termini indicat (1 d’abril).
http://www.international.umontreal.ca/echange/cap-udem/guide.html

VISAT / PERMÍS D’ESTUDIS

http://www.bei.umontreal.ca/bei/form_info.htm
Per poder anar a estudiar a Montréal cal tramitar prèviament diversos documents: un cop rebuda la carta
d’acceptació de l’Université de Montréal s’ha de tramitar en primer lloc el Certificat d’acceptation du Quebec
(CAQ) -gestió que s’ha de fer enviant per correu la documentació al Canadà- i un cop obtingut aquest, tramitar el
Permis d’Études a la Ambaixada de Canada a Paris i l'Autorisation de Voyage Électronique (AVE).
¡! Totes aquestes gestions poden trigar més de 2 mesos
Més informació a :
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/index.html
www.cic.gc.ca/francais/etudier/index.asp

ASSEGURANÇA MÉDICA

Una assegurança mèdica obligatòria és automàticament facturada a tots els estudiants estrangers en intercanvi a
http://www.bei.umontreal.ca/bei/ass_couverture.htm
l’UdeM . El cost és de 75$ al mes.

ALLOTJAMENT

La Université de Montréal té residencies per estudiants, però normalment estan reservades als estudiants
regulars.
Hi ha però un servei d’assessorament per trobar allotjament fora de la universitat:
http://www.logement.umontreal.ca/echange/index.htm
Per fer-te una idea del cost de la vida a Montréal...

o f i c i n a r e l a c i o n s i n t e r n a c i o n a l s et s a b
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ESTATS UNITS

acords bilaterals amb universitats nord-americanes
PLACES

L’ETSAB ofereix places de mobilitat semestrals mitjançant acords bilaterals amb les següents universitats dels EEUU:
CCNY

CITY COLLEGE OF NEW YORK (New York)
Bernard and Anne Spitzer School of Architecture

2 places 1Q _ exchange
ssa1.ccny.cuny.edu/

IIT

ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (Chicago)
The College of Architecture

10 places 1Q _ 2 exchange + 8 visiting
arch.iit.edu/

NOTA: Al curs 2022/2023 no s’ofereixen les places al GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY d’Atlanta

Cada escola compta amb un professor responsable de l’ETSAB, qui s’encarrega de la selecció de candidats, així com
de la tutoria dels mateixos a la universitat de destinació. Aquesta tutoria implica també el reconeixement i
convalidació de les assignatures cursades a la universitat estrangera.
Veure Reconeixement acadèmic de la mobilitat a l'apartat Programes de mobilitat

CALENDARI I OFERTA ACADÈMICA

En general, el curs acadèmic als Estats Units va de mitjans d’agost fins a mitjans de maig, organitzat en dos
semestres: el de tardor, d’agost a desembre, i el de primavera, de gener a maig.
Els estudiants de mobilitat, com a FULL TIME STUDENTS, han de cursar com a mínim 12 credit hours per semestre.
Informació sobre els cursos/programes d’arquitectura oferts a cada universitat:
CCNY: ssa1.ccny.cuny.edu/
IIT: arch.iit.edu/study/overview

REQUISITS

Les places a aquestes universitats s’ofereixen a estudiants ETSAB del Grau en Estudis d’Arquitectura.
Els candidats hauran de reunir les següents condicions en el moment de fer la sol·licitud:
1- Acomplir tots els requisits generals indicats a l'apartat Programes de mobilitat.
2- Acomplir els criteris d’admissió de l’escola de destinació, especialment els requisits d’idioma
REQUERIMENTS IDIOMA
Cal acreditar en el moment de sol·licitar la plaça que s’acompleixen els requeriments de nivell d’anglès:
Orientativament (consultar dades actualitzades a la web de cada universitat americana):
CCNY
IIT

IELTS 6.5 | TOEFL (iBT) 79 | Duolingo English Test 105
IELTS 6.5 | TOEFL (iBT) 90 | Duolingo English Test 110

TOEFL

www.ets.org/toefl
Institut d’Estudis Nord-americans de Barcelona: www.ien.es
Es pot realitzar el test TOEFL de dues maneres: (iBT) internet based / (PBT) paper based.
A l’hora de realitzar l’examen es pot demanar que s’informi del resultat a la universitat estrangera:
Codi CCNY > 2083 / Codi IIT> 1318 (a departament escolliu "Any department not listed", campus deixeu-ho en blanc)

IELTS

www.ielts.org
Hi ha una convocatòria mensual al British Council de Barcelona. Informació a: www.britishcouncil.es/examenes/ielts

DUOLINGO Examen en línia. Resultats en 48 hores. >> https://englishtest.duolingo.com/applicants
Acreditació nivell d’idiomes a la UPC: www.upc.edu/slt/ca/certifica

SOL·LICITUDS

Places incloses a la convocatòria general anual de places de mobilitat internacional.
Veure informació sobre convocatòria, sessions informatives, requisits, condicions de participació, terminis i
tramitació de sol·licituds a l'apartat Programes de mobilitat

AJUTS / COSTOS

Totes les places donen la possibilitat d’optar als ajuts MOBINT de l’AGAUR (Generalitat).
CCNY
La plaça de mobilitat com EXCHANGE STUDENT (intercanvi) comporta la gratuïtat de matrícula (tuition fees) a la
universitat de destí: la matrícula es paga només a l’ETSAB. Tots els altres costos sí van a càrrec de l’estudiant.
Estimació costos CCNY: www2.cuny.edu/financial-aid/tuition-and-college-costs/

IIT
 2 places s’ofereixen com a EXCHANGE STUDENT (intercanvi): L’estudiant paga la matrícula a l’ETSAB, però està
exempt de pagar la matrícula (tuition fees) a l’escola de destinació a Chicago. Tots els altres costos sí van a càrrec
de l’estudiant.
 Les altres 8 places per IIT són com a VISITING STUDENT: no són d’intercanvi. Es paga matrícula tant al centre
d’origen ETSAB, com a l’escola de destinació a Chicago, tot i que IIT ofereix als estudiants seleccionats per l’ETSAB
una beca de $10.000 per semestre a descomptar del cost de la matrícula semestral (tuition fees). Tots els altres
costos també van a càrrec de l’estudiant.
Estimació costos IIT: admissions.iit.edu/undergraduate/apply/visiting-and-exchange-program
Tuition fees IIT: web.iit.edu/student-accounting/tuition-fees/future-tuition/mies-campus-undergraduate

ADMISSIÓ

Un cop seleccionats per l’ETSAB, els candidats hauran de sol·licitar d’admissió com a EXCHANGE o VISITING
STUDENT a la universitat americana en el termini indicat.
A més de fer la sol·licitud online, caldrà preparar amb prou antelació la documentació necessària per fer-la arribar
a la universitat americana abans de la data límit fixada en cada cas.
!¡ Part de la documentació s’ haurà de traduir oficialment a l’anglès.
CCNY: https://www.ccny.cuny.edu/admissions/gradinternational-applicants
Apply online and submit supporting documents before April 15th
IIT:

https://admissions.iit.edu/undergraduate/apply/visiting-and-exchange-program
Apply online and submit supporting documents before April 15th

VISAT

Un cop admesos a la universitat de destí els candidats hauran de tramitar el visat J-1 VISA:
j1visa.state.gov/
https://es.usembassy.gov/es/visas-es/
CCNY: rebran instruccions pel visat amb la carta d’admissió.
IIT:
admissions.iit.edu/undergraduate/apply/international-student-visa-requirement

ASSEGURANÇA MÈDICA

Es obligatori tenir una assegurança mèdica durant el curs:
CCNY: http://www2.cuny.edu/academics/international-education/isss/insurance/
IIT:
https://web.iit.edu/shwc/insurance
És obligatori contractar l’assegurança amb l’IIT.

ALLOTJAMENT

CCNY: www.ccny.cuny.edu/housing/
IIT:
https://www.iit.edu/student-experience/campus-and-housing
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mobilitat internacional curs 2022/2023

AUSTRÀLIA

acords bilaterals amb universitats australianes
PLACES

L’ETSAB ofereix 2 places de mobilitat semestrals mitjançant acord bilateral amb:
RMIT

ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
School of Architecture and Design

www.rmit.edu.au
2 places 1Q

El professor de l’ETSAB responsable d’aquestes estades s’encarrega de la selecció de candidats, així com de la
tutoria dels mateixos a les universitats de destinació. Aquesta tutoria implica també el reconeixement i
convalidació de les assignatures cursades a la universitat estrangera.
Veure Reconeixement acadèmic de la mobilitat a l'apartat Programes de mobilitat

CALENDARI I OFERTA ACADÈMICA

El curs a Austràlia comença a finals de febrer fins a mitjans de novembre i està organitzat en dos semestres:
febrer/juny i juliol/novembre. Les estades de mobilitat es faran al semestre JULIOL-NOVEMBRE
Com a EXCHANGE STUDENT s’han de cursar 48 credit points per semestre.
Informació sobre els cursos oferts al RMIT:
https://www.rmit.edu.au/study-with-us/international-students/programs-for-internationalstudents/study-abroad-and-exchange/study-abroad/study-abroad-exchange-course-search

REQUISITS

Aquestes places s’ofereixen a estudiants de Grau en Estudis d’Arquitectura
Els candidats hauran de reunir les següents condicions en el moment de fer la sol·licitud:
1- Acomplir tots els requisits generals indicats a l'apartat Programes de mobilitat.
2- Acomplir els criteris d’admissió de l’escola de destinació, especialment els requisits d’idioma
!!!

RMIT demana un Minimum Cumulative GPA 60%:
mitja acadèmica mínima de 6/10 del total d’assignatures cursades
Per fer un càlcul orientatiu >> GPA Calculator

REQUERIMENTS IDIOMA

Cal acreditar en el moment de sol·licitar la plaça que s’acompleixen els requeriments de nivell d’anglès de la
universitat de destí:
RMIT

Certificat B2

IELTS 6.0 overall | TOEFL (iBT) 60 overall | CAMBRIDGE CAE 169 overall (cert. 2015 en endavant)
*Es consideraran altres certificats B2 dintre del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües
En cas de ser seleccionat, per obtenir visat d’estudis a Austràlia cal acreditar:
Student Visa (certificat antiguitat inferior a 2 anys)
IELTS 5.5 overall | TOEFL (iBT) 46 overall | CAMBRIDGE CAE 162 overall

+ INFO:

Acreditació nivell d’idiomes a la UPC: www.upc.edu/slt/ca/certifica

TOEFL

www.ets.org/toefl
Institut d’Estudis Nord-americans de Barcelona:
www.ien.es
Es pot realitzar el test TOEFL de dues maneres: (iBT) internet based / (PBT) paper based.
A l’hora de realitzar l’examen es pot demanar que s’informi del resultat a la universitat australiana:
Codi RMIT > 0985

IELTS

www.ielts.org
Hi ha una convocatòria mensual al British Council de Barcelona.
informació a: www.britishcouncil.es/examenes/ielts

SOL·LICITUDS

Places incloses a la convocatòria general anual de places de mobilitat internacional.
Veure informació sobre convocatòria, sessions informatives, requisits, condicions de participació, terminis i
tramitació de sol·licituds a l'apartat Programes de mobilitat

AJUTS

La plaça de mobilitat comporta la gratuïtat de matrícula a la universitat de destí.
Possibilitat d’optar als ajuts MOBINT de l’AGAUR (Generalitat).

ADMISSIÓ

Un cop seleccionats per l’ETSAB, els candidats hauran de sol·licitar d’admissió com a EXCHANGE STUDENT a la
universitat australiana en el termini indicat.
RMIT: Online application + enviament de documents a l’abril
https://www.rmit.edu.au/study-with-us/international-students/apply-to-rmit-international-students/entry-requirements

VISAT

Per estudiar a Austràlia cal tramitar prèviament per internet el visat d’estudiant (STUDENT VISA – subclass 500)
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
Amb aquest visat es pot treballar fins a 20 hores a la setmana simultàniament a les classes.
Més informació a :

www.spain.embassy.gov.au
www.studyinaustralia.gov.au

RMIT: www.rmit.edu.au/study-with-us/international-students/apply-to-rmit-international-students/student-visas

ASSEGURANÇA MÉDICA

Imprescindible per obtenir el visat : Overseas Student Health Cover (OSHC):
RMIT:

www.rmit.edu.au/study-with-us/international-students/apply-to-rmit-international-students/student-visas/visaconditions/health-cover-requirements

ALLOTJAMENT

RMIT: https://www.rmit.edu.au/students/support-and-facilities/student-support/accommodation
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ESPANYA

programa SICUE
El principal objectiu del programa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles) és el
d’incentivar els estudiants a realitzar part dels seus estudis en una universitat espanyola diferent de la de procedència,
facilitant els tràmits de matrícula i convalidacions entre les escoles participants.

CONVOCATÒRIA I SESSIONS INFORMATIVES

La convocatòria SICUE és independent de la convocatòria general anual de places de mobilitat internacional que es
realitza a l'inici del segon semestre.
L'ETSAB organitza una reunió informativa general sobre els programes de mobilitat, així com una sessió específica pel
programa SICUE.

PLACES

L’ETSAB ofereix 13 places de mobilitat SICUE repartides entre les 6 escoles amb les quals ha establert un acord bilateral:
escola

web

places

ETS de Arquitectura de Madrid

etsamadrid.aq.upm.es

4

ETS de Arquitectura de Valencia

arq.upv.es

2

ETS de Arquitectura de San Sebastián

ehu.eus/es/web/arkitektura-eskola

2

ETS de Arquitectura de Sevilla

etsa.us.es

2

ETS de Arquitectura de Málaga

arquitectura.uma.es

1

ETS de Arquitectura de A Coruña NOU!

etsa.udc.es

2

Aquestes places s’ofereixen a estudiants ETSAB del Grau en Estudis d’Arquitectura.
Els estudis de Màster de un any de durada i els de Doctorat estan exclosos del programa SICUE.
DURADA
Totes les places SICUE s’ofereixen per estades anuals però s’acceptaran peticions de realitzar estades només al primer
semestre (setembre-gener). No es permeten estades al segon semestre.
Aquesta petició només es pot fer EN EL MOMENT DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD SICUE: Un cop concedida la plaça
SICUE, semestral o anual, la durada de l’estada ja no es pot modificar en cap cas (no es permet escurçar una estada
anual a un semestre ni allargar la estada semestral a tot el curs)
Si no s’ha fet encara CAP estada de mobilitat es pot presentar sol·licitud SICUE per estada anual o semestral.
Si ja s’ha fet anteriorment una estada SEMESTRAL es pot sol·licitar SICUE només per estada semestral.
Si ja s’ha fet anteriorment una estada ANUAL o dues estades SEMESTRALS no es pot fer més mobilitat per estudis.
Els estudiants que ja tinguin concedida i acceptada una plaça de mobilitat no poden presentar cap sol·licitud a
d'altres convocatòries de mobilitat per estudis pel mateix curs acadèmic.

RECONEIXEMENT ACADÈMIC

Depenent de la universitat de destinació es matricularan i cursaran a la universitat de destí assignatures del “Grado en
Arquitectura” o del “Grado en Fundamentos de Arquitectura”, que seran convalidables a l’ETSAB per assignatures del
Grau en Estudis d’Arquitectura, segons la proposta acordada amb el tutor acadèmic de la mobilitat SICUE a l’ETSAB.
A l’acord de reconeixement acadèmic es podran incloure assignatures qualificades com a suspeses a l’ETSAB si el tutor
ho autoritza, però mai el Treball final de Grau (TFG) ni tampoc pràctiques acadèmiques curriculars.
Veure Reconeixement acadèmic de la mobilitat a l'apartat Programes de mobilitat
Al curs o semestre en que es realitza la estada de mobilitat, l’estudiant haurà d’estar matriculat a l’ETSAB en la modalitat
d’estudiant de mobilitat i no podrà matricular ni cursar cap assignatura ETSAB com a estudiant regular.
La matrícula a la UPC en modalitat mobilitat incorpora la subscripció d'una pòlissa d'assegurança obligatòria.
S’hauran de matricular a l’ETSAB en la modalitat de mobilitat com a mínim 45 ECTS en estades anuals (24 ECTS en
estades semestrals) a convalidar pel cursat a la universitat de destinació (o el total de crèdits restants per finalitzar si és
inferior a 24/45).

REQUISITS

Els candidats hauran de reunir les següents condicions en el moment de fer la sol·licitud:
1_Vinculació
Estar matriculat a l’ETSAB al curs actual al Grau en Estudis d’Arquitectura i continuar cursant els mateixos estudis
al curs i semestre en que es realitzarà l’estada SICUE, en disposició de matricular en la modalitat d’estudiant de
mobilitat crèdits/assignatures a reconèixer.
2_ Requisits acadèmics
Crèdits superats ≥ 120 ECTS
Paràmetre de rendiment alfa del curs anterior α ≥ 0,5
Nota promig assignatures superades ≥ 6,00 | Nota promig totes assignatures cursades ≥ 5,00

SOL·LICITUDS
QUAN?
El termini de sol·licitud SICUE 2022/2023 coincidirà parcialment amb la primera convocatòria de places de mobilitat
internacional a l’ETSAB.
Un cop obertes les convocatòries, es podrà presentar paral·lelament sol·licituds per:
 1 sol·licitud SICUE, amb màxim 3 opcions SICUE
per Seu electrònica UPC (no e-secretaria) + lliurar documentació requerida a ETSAB
termini: 11 a 25 de febrer 2022
(+)
 1 sol·licitud INTERNACIONAL 1ª convocatòria, amb màxim 3 opcions de destinació internacional
per e-secretaria + lliurant documentació addicional per ATENEA
termini: 7 a 15 de febrer 2022
COM?
La sol·licitud SICUE no es fa per e-secretaria.
pas 1_ Presentar la sol·licitud SICUE a la SEU ELECTRÒNICA UPC:
https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol_licitud_estada_mobilitat_nacional_SICUE
pas 2_ Lliurar documentació a l’Oficina de Relacions Internacionals ETSAB
presencialment en horari d’atenció al públic o
enviant e-mail a mob.etsab@upc.edu amb assumpte SOLICITUD SICUE_NOM COGNOM i adjuntant:
•

Justificant de sol·licitud SICUE feta a seu electrònica UPC

•

Formulari de sol·licitud d’una plaça de mobilitat ETSAB PDF
indicant “només SICUE” o “SICUE+MOB-int” si també es presenta sol·licitud en la convocatòria de
mobilitat internacional, especificant l’ordre de preferència de TOTES les opcions sol·licitades.
Cal indicar també si es sol·licita estada Anual o Semestral 1Q amb cada opció de destí SICUE
Exemples:

“només SICUE”: 1º Madrid (A) / 2º Donostia (1Q) / 3º Valencia (1Q)
“SICUE+MOB-int”: 1º Madrid (A) / 2º Milano / 3º Stuttgart / 4º Sevilla (1Q) / 5º Bucarest

SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ DE PLACES

La selecció dels estudiants es farà valorant els aspectes acadèmics, tenint en compte els criteris de la normativa SICUE
vigent, basats principalment en la nota mitjana dels candidats.
Un cop acceptada la plaça de mobilitat SICUE l’estudiant ja no pot presentar sol·licituds en altres convocatòries de places
de mobilitat pel mateix curs acadèmic.

AJUTS

No hi ha ajut econòmic associat a les estades SICUE. Des del curs 2013/2014 el Ministerio de Educación no convoca les
beques SÉNECA que recolzaven la mobilitat del programa SICUE. Tampoc es por optar a les beques MOBINT de l'AGAUR.

+INFO:

CRUE text i FAQ convocatòria SICUE 2022/20232
UPC - Servei Gestió Acadèmica web SGA mobilitat
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ESTADA DE MOBILITAT - PAS A PAS
ETSAB comunica dades dels estudiants seleccionats a les escoles de destí
Escola de destí envia a estudiant instruccions per admissió

ABANS DE
MARXAR
4.

INICI DE
L’ESTADA DE
MOBILITAT

FINAL DE
L’ESTADA DE
MOBILITAT

A LA
TORNADA

1. Completa tràmits d'admissió a la universitat de destinació
2. Comunica a l'Oficina de Relacions Internacionals ETSAB
l'admissió i les dates d'inici i final d'estada
3. Assisteix a la reunió informativa ETSAB sobre matrícula de
mobilitat, convalidacions, ajuts, assegurançes i altres tràmits.
4. Matricula't a l'ETSAB

1. Segueix les intruccions d'acollida i matrícula a la universitat
de destí en les dates indicades
2. Comunica qualsevol incidència a l'Oficina de Relacions
Internacionals ETSAB
3. Envia via ATENEA la proposta de convalidació
4. Validació pel tutor i ampliació de la matrícula en cas necessari

5. Assegura't de seguir les indicacions de la universitat
de destí respecte el final d'estada
6. Demana les qualificacions de les assignatures cursades +
resta de documentació final
7. Comprova que tens la documentació necessària per la
justificació dels ajuts a la mobilitat en cas necessari

1. Lliura a la Oficina de Relacions Internacionals ETSAB
en el termini establert:
- documentació pel reconeixement acadèmic [convalidació]
(qualificacions + treballs)
- documentació de final d'estada (certificat, etc.)
2. Completa altres tràmits de final d'estada
(enquesta online, test d'idioma)

Reconeixement acadèmic de l'estada

ETSAB : CRITERIS GENERALS DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC
DE LES ESTADES DE MOBILITAT PER ESTUDIS (CONVALIDACIÓ)
GRAU EN ESTUDIS D’ARQUITECTURA (pla 2014)
1 ECTS = 25 hores (50% classe + 50% treball personal)

300 ECTS = 270 obl + 24 opt + 6 TFG
1 curs = 60 ECTS | 1 semestre = 30 ECTS

Nº MÀXIM DE CRÈDITS A MATRICULAR/CONVALIDAR:
ESTADA MOBILITAT ANUAL

ESTADA MOBILITAT SEMESTRAL

Màxim: 60 ECTS (+ 6 ECTS)
60 ECTS a la proposta de convalidació
+ opció 3/6 optatius addicionals a la tornada

Màxim: 30 ECTS (+ 3 ECTS)
30 ECTS a la proposta de convalidació
+ opció 3 optatius addicionals a la tornada

10‐15% OPTATIUS
Per elaborar la Proposta de convalidació, es recomana incloure com a mínim un 10‐15% de crèdits OPTATIUS del total
de crèdits a reconèixer a l’ETSAB, especialment quan es vol convalidar més de 25 ECTS en una estada semestral o de
50 ECTS en una estada anual.

CRITERIS DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D’ASSIGNATURES :
Només es reconeixeran les assignatures incloses a la Proposta de Convalidació validada pel tutor ETSAB,
segons aquests criteris:

• ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Totes les assignatures obligatòries del grau ETSAB són susceptibles de ser convalidades per assignatures
cursades en mobilitat, sempre que hi hagi:
‐ afinitat de temari/continguts
‐ equivalència de càrrega lectiva (mesurada en ECTS i/o hores de classe)
‐ nivell de desenvolupament de les assignatures taller similar al nivell de l’ETSAB
Restriccions:

màxim 2 assignatures de la mateixa Matèria (màxim 1 si l’estada és semestral)

Matèries
GArqEtsaB

Projectes + Tallers temàtics
Representació Arquitectònica
Condicionaments i serveis
Arquitectura Legal i Gestió

Urbanística
Història + Teoria
Construcció
Estructures

• ASSIGNATURES OPTATIVES
A partir del curs 2020/2021 no es reconeixen assignatures optatives ETSAB concretes si no sacs de crèdits
optatius avaluables, que reben qualificació com una assignatura.
Qualssevol assignatura cursada en mobilitat es pot convalidar pel nombre de crèdits optatius avaluable
equivalent a la càrrega lectiva (mesurada en ECTS i/o hores de classe)
¡! El nombre d’hores lectives ha de ser acadèmicament significatiu:
mínim equivalent a 2 ECTS i sempre en múltiples de 0,5 ECTS
Està permès cursar més crèdits optatius dels 24 ECTS que inclou el pla d’estudis (fins a 18 ECTS més)

• TREBALL FINAL GRAU
El TFG no es pot convalidar pel cursat en mobilitat. S’ha de matricular i presentar sempre a l’ETSAB.
Només en determinats casos és possible fer el TFG (pla 2014) simultàniament en el mateix curs de l’estada
de mobilitat.

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS ADDICIONALS PER MOBILITAT:
Serà opció de l’estudiant de Grau sol∙licitar l’obtenció de crèdits optatius addicionals per mobilitat
internacional (3 ECTS per semestre) corresponents a determinades activitats fora de la proposta de
convalidació, sempre que s’aportin certificats acreditatius emesos per la escola de destí que indiquin
l’aprofitament i les hores de dedicació o equivalència en crèdits.
Tipus d’activitats:
‐ cursos de l’idioma del país de destinació, cursats en el marc de l’estada de mobilitat.
‐ altres activitats acadèmiques (no assignatures oficials) ofertades i certificades per la escola de destí
(workshops, seminaris, viatges d’estudi)
Nombre de crèdits a reconèixer:
‐
‐

cursos/activitats mínim 60 hores fins a 159 hores:
3 crèdits ECTS optatius (itinerari mobilitat)
cursos/activitats de 160 hores o més:
3+3 crèdits ECTS optatius (itinerari mobilitat)

Procediment:
> a la tornada de l’estada de mobilitat i en el termini indicat (abans del 30 d’octubre per estades
anuals, abans del 30 abril per estades de primer semestre) caldrà sol∙licitar a Relacions Internacionals
ETSAB el registre de l’activitat, aportant el certificat acreditatiu que indiqui hores cursades o nombre
de crèdits i aprofitament (original + 1 còpia)
> Els cursos registrats quedaran recollits a l’apartat Expedient > Activitats de l’estudiant com a crèdits
optatius addicionals per mobilitat internacional.
> L’estudiant pot sol∙licitar el reconeixement de ECTS optatius per Activitats via e‐secretaria
(Expedient > Reconeixement d’Activitats) i en el moment que aboni el pagament dels crèdits sol∙licitats
li quedaran incorporats al seu Expedient Acadèmic amb la qualificació descriptiva “Reconegut” i sense
qualificació numèrica. No computaran a efectes de la nota mitjana.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PEL RECONEIXEMENT DE LA MOBILITAT:
A l’inici de l’estada:
 proposta de convalidació acordada i validada amb el tutor ETSAB
A la fi de l’estada de mobilitat :
 Recull dels treballs realitzats a l’ escola de destí (arxiu format PDF)
 Certificat de qualificacions de les assignatures cursades emès per l’escola corresponent (original)
 Certificat acreditatiu activitats addicionals (si s’escau) emès per l’escola de destí, amb indicació de
les hores cursades i aprofitament (original + 1 còpia)
 Documentació + tràmits de final d’estada en funció del programa de mobilitat (certificat estada,
enquesta EU Survey, test idioma OLS, etc.)

QUALIFICACIONS:
La qualificació a incorporar a l’expedient de l’estudiant serà la certificada per la universitat on s’ha fet
l’estada de mobilitat, adaptada al sistema de qualificacions de l’escola.
La sots direcció de relacions internacionals de l’ETSAB validarà els resultats de la convalidació proposats
pels tutors. La Comissió de Convalidacions de l’escola resoldrà les al∙legacions presentades pels estudiants,
en els terminis que s’indiquin.
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ETSAB : TFG i MOBILITAT
GRAU EN ESTUDIS D’ARQUITECTURA (pla 2014)

TREBALL FINAL GRAU

El TFG no es pot convalidar pel cursat en mobilitat. S’ha de matricular i presentar sempre a l’ETSAB.
Només en determinats casos és possible fer el TFG al mateix curs de l’estada de mobilitat.

COMPATIBILITAT MODALITATS DE TFG SEGONS LA DURADA DE L'ESTADA

[informació basada en la informació del curs actual, a confirmar al juliol 2022]

Modalitat A: TFG VINCULAT A TALLER TEMÀTIC
És incompatible amb una estada de mobilitat anual o de segon semestre.
Només els estudiants que fan estada mobilitat de primer semestre poden escollir aquesta modalitat, i
matricular el Taller Temàtic II i el TFG vinculat per cursar al segon semestre a Barcelona, en acabar l'estada.
Abans de marxar _ Automatrícula ETSAB mixta: mobilitat 1Q + assignatures 2Q amb TT II + TFG (escollir grup 2TT)

Modalitat B: TFG AMB TUTOR
És la modalitat més adequada per fer simultàniament amb l'estada de mobilitat.
En general, tan per estades anuals com semestrals caldrà escollir TUTOR/TEMA entre la oferta de SEGON
SEMESTRE i es presentarà el TFG a la convocatòria extraordinària de setembre (per temes de calendari NO
serà possible presentar-lo a la convocatòria ordinària de juliol)
Abans de marxar _ Escollir TUTOR/TEMA + Registre a e-Secretaria. No es matricula encara el TFG

Excepció: estudiants que fan estada de primer semestre i no matriculen cap assignatura al segon semestre: poden
escollir entre la oferta de TUTOR/TEMA de PRIMER SEMESTRE, i presentar el TFG a la convocatòria extraordinària de
juliol (per temes de calendari NO serà possible presentar-lo a la convocatòria ordinària de febrer)

ESTADA MOBILITAT ANUAL o SEMESTRAL 2Q

ESTADA MOBILITAT SEMESTRAL 1Q

Modalitat A: TFG VINCULAT A TALLER TEMÀTIC

Modalitat A: TFG VINCULAT A TALLER TEMÀTIC

Modalitat B: TFG AMB TUTOR (SEGON SEMESTRE)

Modalitat B: TFG AMB TUTOR (en el SEMESTRE
que es cursin les darreres assignatures del grau)

CALENDARI TFG DURANT LA MOBILITAT
estada mobilitat A

(+ TFG mod B 2Q)

NO TFG
(ord juliol)

defensa TFG
(extra set)

1Q a ETSAB

estada mobilitat 2Q

(assignatures)

(+ TFG mod B 2Q)

NO TFG
(ord juliol)

defensa TFG
(extra set)

estada mobilitat 1Q

(assignatures) + TT II + TFG mod A

2Q a ETSAB

defensa TFG
(ord juliol)

defensa TFG
(extra set)

2Q a ETSAB

defensa TFG
(ord juliol)

defensa TFG
(extra set)

estada mobilitat 1Q
estada mobilitat 1Q
+ TFG mod B 1Q

(assignatures) + TFG mod B 2Q

2Q a ETSAB

(cap assignatura)

NO TFG
(ord febrer)

defensa TFG
(extra juliol)

IMPORTANT!
Per dipositar i defensar el TFG cal superar abans la resta de crèdits dels estudis. Si fas una estada de mobilitat, hauràs
de tenir completada abans la convalidació de l’estada de mobilitat, en cas contrari perdries la convocatòria.
Per convalidar la mobilitat s’ha de lliurar tota la documentació de final d’estada, inclòs el certificat de qualificacions,
al menys un mes abans de la data de defensa.
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