
 
 
 
CONVOCATÒRIA 2019 D’ACCÉS I D’ADMISSIÓ A ENSENYAMENTS OFICIALS DE GRAU 

D’ESCI-UPF DELS ESTUDIANTS PROCEDENTS DE SISTEMES EDUCATIUS D’ESTATS NO 

MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA AMB ELS QUALS NO S’HAGIN SUBSCRIT ACORDS 

INTERNACIONALS 

El Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra va acordar en la seva sessió del dia 17 de                   

febrer del 2016 la Normativa d’accés i admissió a ensenyaments oficials de grau de la UPF dels                 

estudiants procedents de sistemes educatius d’estats no membres de la Unió Europea amb la              

intenció de promoure l’accés a la Universitat d’aquest col·lectiu d’estudiants i afavorir            

d’aquesta manera la internacionalització a les aules de grau.  

Bases de la convocatòria 

1. Requisits d’accés 

Poden prendre part en aquesta convocatòria aquells estudiants que estiguin en possessió d’un             

títol de batxiller o equivalent emès per una institució que no pertanyi a la Unió Europea ni a un                   

país amb el qual s’hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement del títol de              

batxiller en règim de reciprocitat. Els estudiants hauran d’estar en possessió del títol de              

batxiller o equivalent en el moment d’inici del curs acadèmic 2019-2020. No poden prendre              

part en aquesta convocatòria els estudiants que estiguin en possessió del títol de batxillerat              

internacional. 

2. Places i llengües requerides 

Les places ofertes i el domini de les llengües requerides per accedir a cada estudi son les                 

següents: 

Estudi Places 
Llengües requerides per 

accedir-hi* 
Grau Bioinformàtica 5 Anglès 
Grau en Negocis i Màrqueting Internacional 1 Anglès i castellà o català 

 

3. Procediment de preinscripció i documentació  

Els estudiants interessats hauran d’enviar la documentació següent a ESCI-UPF:  

●Sol·licitud d’accés 

●Comprovant bancari del pagament de 30€ en concepte de presentació de la sol·licitud al              

compte de: 

o Titular: Escola Superior de Comerç Internacional 

o Entitat: La Caixa 

o BIC/Swift: CAIXESBBXXX 

o IBAN: ES7921003000132201730282 

●Fotocòpia del DNI o passaport. 

●Carta de motivació. 
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●Fotocòpia del títol de batxiller o equivalent (si l'original no s'ha expedit en espanyol,              

anglès, francès, italià o portuguès, s’ha d’aportar conjuntament amb el títol una traducció             

jurada d’aquest al català, l’espanyol o l’anglès). 

Si en el moment de fer la sol·licitud de preinscripció no s’han finalitzat els estudis de                

batxillerat o equivalent, l’estudiant ha d’adjuntar una declaració en què manifesti que            

estarà en condicions de posseir el títol abans de l'inici del curs acadèmic. 

●Fotocòpia de l’expedient acadèmic del batxillerat o equivalent que inclogui totes les            

qualificacions dels darrers dos cursos (si l'original no s'ha expedit en espanyol, anglès o              

francès, s’ha d’aportar conjuntament amb l’expedient acadèmic una traducció jurada          

d’aquest al català, l’espanyol o l’anglès). 

●Acreditació del nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües del               

Consell d’Europa de la/s llengua/es requerida/es segons l’estudi. Els interessats que hagin            

cursat els estudis de batxiller en la llengua requerida en aquell estudi estaran exempts de               

presentar l’acreditació corresponent.  

Si en el moment de fer la sol·licitud de preinscripció no es pot acreditar encara el nivell B2                  

de la llengua, l’estudiant ha d’adjuntar també una declaració en què manifesti que estarà              

en condicions d’obtenir aquesta certificació abans de l’inici del curs acadèmic 2018-2019.  

Per a l'espanyol, s'acceptaran els certificats DELE (Diploma de Español como Lengua 

Estrangera) de l'Institut Cervantes. Més informació: http://dele.cervantes.es/. 

Per al català, s'acceptaran els certificats de nivell intermedi o superior expedits per la 

Direcció General de Política Lingüística. Més 

informació: http://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/certificats_examens.cfm. 

Per a l'anglès, s'acceptaran certificats oficials de Cambridge (nivell FCE o superior), 

resultats de 6.0 a IELTS o de 87 al TOEFL (iBT), entre d’altres.  

Més informació a: 
https://www.upf.edu/llengues/2_politica/acreditacio.html 
 https://www.upf.edu/estudiarfora/_pdf/conv1617/01_info_previa/Taula_Mobint_20
15-16.pdf 
 

●Potestativament, els resultats de les proves d'avaluació reconegudes internacionalment         

per a l'accés a l'educació superior (SAT, ACT o similars).  

Tot el procés de preinscripció estarà publicitat a la web d’ESCI-UPF           

(https://www.esci.upf.edu/ca/els-nostres-graus/acces-graus) i es farà de manera telemàtica a        

través de Secretaria (admissions.bachelor@esci.upf.edu). 

4. Termini per preinscriure-s’hi 

●El període de preinscripció per aquells estudiants que vulguin iniciar els estudis de grau              

el curs 2019-2020 s’iniciarà el dia 1 de febrer del 2019 i finalitzarà el 2 de maig del                  

2019.  
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5. Criteris d’admissió 

Es tindran en compte els criteris següents: 

1. La qualificació final obtinguda en el títol de batxiller o diploma equivalent. 

2. L’adequació del currículum cursat en els estudis de batxillerat en relació amb els             

estudis de grau universitari als quals es vol accedir. 

3. Les qualificacions aconseguides en les matèries cursades en els estudis de batxiller en             

relació amb els estudis de grau a què es vol accedir. 

4. La motivació expressada pel sol·licitant. 

5. ESCI-UPF també podrà tenir en compte els resultats de proves d’avaluació           

reconegudes internacionalment per a l’accés a l’educació superior i, en cas que ho             

cregui necessari, podrà fer una prova escrita o una entrevista personal a les persones              

sol·licitants. 

La ponderació de la qualificació final obtinguda en els estudis equivalents al títol de batxiller               

tindrà un valor, com a mínim, del 60% del resultat final del procediment d’admissió. 

6. Resolució  

Les sol·licituds seran resoltes pel vicerector/a en qui delegui el rector de la Universitat Pompeu               

Fabra previ informe de la comissió d’admissió designada pel director, la qual estarà formada              

pels membres següents: 

● El/a director/a 
● Els/les Caps d’estudis dels graus en què hi hagi sol·licituds 
● Fins a 2 coordinadors/es de cada grau en què hi hagi sol·licituds 
● El/la cap de gestió acadèmica 

 
7. Dates de publicació de les resolucions  

●Sol·licituds completes rebudes abans de l’1 de març: resolució d’admissió el 29 de             
març 

●Sol·licituds completes rebudes fins el 29 de març:  resolució d’admissió el 30 d’abril 
●Sol·licitud completes rebudes abans del 2 de maig: resolució d’admissió el 24 de maig 

 
8. Reserva de plaça d’admissió 

Els estudiants que hagin estat admesos han de fer un pagament de 1.000 euros en concepte de                 

reserva de plaça en els estudis de grau sol·licitats en el termini de 10 dies des de la data de                    

resolució de l’admissió. Aquest import es descomptarà del preu final de la matrícula i no serà                

reemborsable en cap cas si l’estudiant finalment no la formalitza.  

9. Matrícula 
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Els estudiants admesos han de formalitzar la matrícula als estudis de grau seleccionats en els               

terminis establerts per ESCI-UPF i que seran publicats a la web. 

10. Homologació del títol de batxiller 

Els estudiants han d’obtenir l’homologació del seu títol o diploma al títol de batxiller per tal                

que la seva matriculació quedi oficialment formalitzada.  

11. Recursos 

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, els interessats poden            

interposar recurs d'alçada davant el director, en el termini màxim d'un mes, a comptar des de                

l'endemà de la data de la publicació d'aquesta resolució. 

Xavier Cuadras 

Director 

Barcelona, 7 de febrer  del 2019 
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