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RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’APROVA LA CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA DE PROGRAMES 

D’INTERCANVI D’ESCI-UPF PER AL CURS ACADÈMIC 2019-2020 

GRAU EN NEGOCIS I MÀRQUETING INTERNACIONALS 

 

 

 

El director d’ESCI-UPF aprova les bases de la convocatòria ordinària de beques d’intercanvi (GNMI) 

per al curs acadèmic 2019-2020 d’acord amb les condicions següents: 

 

 

I. INFORMACIÓ GENERAL 

 

Des del punt de vista estrictament acadèmic, estudiar en una altra universitat permet fer cursos 

diferents dels que es poden fer a ESCI-UPF, conèixer un altre sistema d'ensenyament universitari i 

millorar un idioma estranger. Des del punt de vista personal, permet viure en una altra societat, adquirir 

una mentalitat oberta a les diferències, conèixer un altre país i fer noves amistats i contactes. 

 

Es convoquen les beques de programes d’intercanvi en institucions d’arreu del món en els programes 

següents: 

 

–    Erasmus+ d’estudis convalidables (universitats europees) 

–    Swiss-EU mobility scheme (universitats suïsses) 

–    Convenis bilaterals (universitats de la resta del món) 

 

La informació actualitzada d’aquesta convocatòria amb l’oferta detallada de places i la normativa 

relacionada es poden consultar a: 

 

 Document informació intercanvis 2019-2020 (Espai: Programes de Mobilitat Internacional 

GNMI 2019-2020) 

 http://www.esci.upf.edu/ca/graus/informacio-academica/normativa-de-grau/ 

 https://www.upf.edu/web/estudiarfora/normativa 

 

 

PROGRAMA ERASMUS+ / SWISS-EU MOBILITY SCHEME 

 

Erasmus és una de les accions del Programa Europeu d’Aprenentatge Permanent que té com a 

principals objectius fomentar la cooperació entre les universitats europees, incrementar el 

coneixement de les llengües i promoure la mobilitat d’estudiants i de professors. 

 

Suïssa no participa en el programa Erasmus+. No obstant, els estudiants que obtenen una plaça en 

aquest país s’hi assimilen i reben del govern suís un ajut financer equivalent al del programa Eramus+. 

 

http://www.esci.upf.edu/ca/graus/informacio-academica/normativa-de-grau/
https://www.upf.edu/web/estudiarfora/normativa
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Requisits 

 

 Estar matriculat a ESCI-UPF durant el curs 2018-2019 i matricular-se al curs 2019-2020. 

 No tenir pendent cap assignatura de primer curs en el moment de la sol·licitud (curs 2018-

2019).  

 Tenir la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats 

participants dins el programa o un permís de residència temporal, sempre i quan aquest 

permís estigui en vigor per la totalitat del període en què l'estada d'intercanvi es dugui 

terme. L’estudiant serà responsable de sol·licitar el visat si escau. 

 Per  a  algunes  destinacions  hi  ha  requisits  específics.  Consultar  el  document  

d ’ informació intercanvis 2019-2020. 

 

 

Nivell d’idiomes 

 

 Acreditar el nivell de llengua específic de cada universitat (consultar el document 

corresponent) en el moment d’entregar la sol·licitud.  

 

 

PROGRAMA CONVENIS BILATERALS 

 

ESCI-UPF té signats convenis bilaterals d’intercanvi d’estudiants amb universitats estrangeres fora 

del programa Erasmus+. 

 

 

Requisits 

 

 Estar matriculat a ESCI-UPF durant el curs 2018-2019 i matricular-se al curs 2019-2020. 

 No tenir pendent cap assignatura de primer curs en el moment de la sol·licitud (curs 2018-

2019). 

 Tenir la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels 

estats participants dins el programa o un permís de residència temporal, sempre i quan 

aquest permís estigui en vigor per la totalitat del període en què l'estada d'intercanvi es 

dugui terme. L’estudiant serà responsable de sol·licitar el visat si escau. 

 Per  a  algunes  destinacions  hi  ha  requisits  específics.  Consultar  el  document  

d ’ informació intercanvis 2019-2020. 

 

 

Nivell d’idiomes 

 

 Acreditar el nivell de llengua específic de cada universitat (consultar el document 

corresponent), en el moment d’entregar la sol·licitud.  

 

 



- 3 - 

 
 
 
 

 

 

II. NORMATIVA GENERAL 

 

 

Drets i deures dels beneficiaris 

 

1.  El període d’estudi a l’estranger coordinat entre ESCI-UPF i la universitat de destinació pot ser 

d’un mínim de tres mesos i un màxim de dotze mesos (durant el període comprès entre l’1 de 

juliol del 2019 i el 30 de setembre del 2020). 

2.  Les estades en universitats estrangeres s’hauran de fer en el període acadèmic que triï l’estudiant. 

3.  Els estudiants seleccionats per ESCI-UPF hauran de complir i realitzar els tràmits i terminis 

requerits per les universitats de destinació que, en última instància, decidiran sobre la seva 

admissió definitiva. Igualment, hauran de complir i realitzar els tràmits i terminis requerits per 

ESCI-UPF. 

4.  A fi de garantir l’aprofitament de l’estada, caldrà cursar i avaluar a la universitat de destinació un 

mínim  de  15  crèdits  ECTS  (tret  que  s’autoritzi  explícitament,  a  través  del  document  Acord 

Acadèmic, un nombre inferior) i incorporar-los (matricular-los) a l’expedient, d’acord amb els 

criteris específics de mobilitat. 

5.  Els estudiants seleccionats gaudiran de l’exempció del pagament de les taxes acadèmiques a la 

universitat de destinació. Eventualment, algunes universitats poden exigir el pagament de petites 

taxes   obligatòries   corresponents   a   assegurances,   sindicats   d’estudiants   o   utilització   de 

determinats materials en les mateixes condicions que els estudiants locals. 

6.  Els estudiants rebran informació i assessorament per part de ESCI-UPF sobre les condicions 

pràctiques de l’estada a l’estranger (allotjament, assegurances...) i orientació acadèmica a través 

del coordinador de mobilitat dels estudis. 

 

Criteris de selecció 

 

1. Complir amb els requisits de mitjana d’expedient detallats per a cada destinació i tenir un bon 

expedient acadèmic, prenent com a referència la nota mitjana de l’expedient sobre una escala de 

10 punts. A aquest efecte, es prendrà com a referència la mitjana ponderada de les qualificacions 

de l’expedient, inclosos els suspensos i els no presentats. 

2.  Tenir el coneixement de la llengua de la docència en la universitat de destinació per assegurar 

l’aprofitament de l’estada, segons el nivell que estableixen els requisits de cada programa. 

3.  En cas d’empat, es podrà tenir en compte la motivació per fer estudis a l’estranger. 

 

 

Procediment de sol·licitud i adjudicació 

 

L’estudiant podrà demanar fins a 8 universitats/destinacions, per ordre de preferència (no és obligatori 

emplenar les 8 opcions).  

 

Un cop verificat el compliment dels requisits de participació, es procedirà a l’ordenació dels sol·licitants 

atenent a la mitjana d’expedient. Després d’aquesta ordenació,  les places s’atorgaran d’acord amb 

els criteris de concurrència competitiva, per l’ordre de preferència expressat en la sol·licitud.  

 

L’estudiant haurà d’acceptar la plaça assignada en el termini fixat a tal efecte; en cas de no fer-ho es 
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considerarà que hi renúncia i la plaça serà atorgada al primer suplent. 

 

Si s’escau, es podrà obrir un termini extraordinari per tal de cobrir les places que hagin quedat vacants 

i  procedir a una reassignació. En aquest procediment en quedaran exclosos els estudiants que 

han obtingut una plaça en la primera assignació. 

 

Els estudiants que ja hagin gaudit d’una mobilitat en el marc de la convocatòria ordinària de mobilitat 

internacional, així com els estudiants que hagin renunciat a la plaça atorgada en anteriors 

convocatòries sense causa de força major degudament acreditada, podran participar en aquesta 

convocatòria, amb les restriccions que es preveuen a continuació: 

 

- es configuraran com els darrers candidats en les opcions de reassignació, ordenats, també d’acord 

a la mitjana d’expedient; 

- només podran optar a places vacants i durant el procés de reassignació; 

- hauran d’acreditar els requisits lingüístics específics de la plaça sol·licitada; 

- hauran de tenir una mitjana d’expedient igual o superior a 7.0. 

 

 

III. FINANÇAMENT 

 

 

PROGRAMA ERASMUS+ (Informació del curs 2018-2019 i pendent de determinació). 

 

Hi haurà una única convocatòria de beques ERASMUS+, coordinada entre l’Agència Nacional 

Erasmus (SEPIE) i el MECD.  

Les quanties que apliquen a tots els estudiants van en funció del període d’estada (màxim 12 mesos) 

i del país de destinació. 

 

GRUP 1 Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, 

Noruega, Regne Unit, Suècia 

300€/mes 

GRUP 2 Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Grècia, Holanda, 

Islàndia, Luxemburg, Portugal, República Txeca, Turquia 

250€/mes 

GRUP 3 Antigua República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Eslovàquia, 

Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania 

200€/mes 

 

 

En el cas que el beneficiari hagi gaudit d'una beca o ajuda del Sistema General de Beques o Ajuts a 

l'estudi del MEC, durant el curs 2018-2019, la quantia s'incrementarà en 175,00 euros/mes. 

 

La Comissió Europea vol avaluar el nivell de coneixement d’algun dels idiomes més usats en la 

mobilitat  d’estudiants  (anglès,  alemany,  francès  i  italià).  Hi  haurà  una  avaluació  on-line 

obligatòria abans de començar l’estada i en acabar-la. 
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PROGRAMA SWISS-EU MOBILITY SCHEME (Informació del curs 2018-2019 i pendent de 

determinació). 

 

Els estudiants amb plaça a universitats suïsses rebran un ajut econòmic equivalent al del Programa 

Eramus+, que farà efectiu la universitat de destinació a l’estudiant. 

 

 

ALTRES AJUTS, PRÉSTECS I CRÈDITS 

 

AGAUR: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (Pendent de determinació pel 

curs 2019-2020) 

 

Convocatòria MOBINT. Amb la finalitat de col·laborar en el finançament de les despeses de mobilitat, 

l’AGAUR ha vingut concedint ajuts de mobilitat per als estudiants en el marc del programa europeu 

Erasmus i convenis bilaterals amb reconeixement acadèmic. Seguir informació sobre la possible 

convocatòria pel curs 2019-2020 a: www.gencat.net/agaur. 

 

 

IV. CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA 

 

Xerrada informativa: Dijous 15 de novembre de 2018, a les 13:00 (aula Chupa Chups edifici ESCI-UPF). 

 

Presentació de sol·licituds: fins al 11 de gener (Oficina de Relacions Internacionals ESCI-UPF). Cal 

acreditar el compliment dels criteris lingüístics específics en el moment de lliurar la sol·licitud. 

 

La resolució provisional de concessió de beques es publicarà el 21 de gener de 2018 a aul@-ESCI. 

Acceptació de beques: fins al 4 de febrer. 

 

Reassignació de places: 11 de febrer. 

 

Comunicació als centres d’acollida per part d’ESCI-UPF: 18 de febrer. 

 

La concessió final de la plaça està condicionada al compliment dels criteris específics que puguin 

aplicar a cada destinació i al fet que l’estudiant accepti la plaça dins dels terminis establerts, es 

matriculi oficialment a ESCI-UPF durant el curs 2018-2019 i compleixi els requisits i deures recollits 

en aquesta convocatòria; en cas contrari, se li retirarà la beca concedida. 

 

És responsabilitat de l’estudiant, un cop atorgada la beca, la realització dels tràmits necessaris per a 

la seva admissió definitiva a la universitat de destinació. 

 

En el cas de la convocatòria Erasmus+, l’adjudicació de les beques, tant si se n’ha abonat l’import 

concedit com si no, pot ser revocada en cas que es descobreixi que en la concessió es va incórrer en 

l’ocultació o el falsejament de dades, o en cas que l’estada no es dugui a terme en els termes en què 

estava programada. 

 

En cas de produir-se renúncies un cop acceptada la plaça d’intercanvi, les que no tinguin una causa 

http://www.gencat.net/agaur
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justificada greu impediran que l’estudiant pugui ser beneficiari d’una plaça d’intercanvi i mobilitat el 

curs següent. 

 

 

V. COORDINACIÓ I GESTIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 

 

L’Oficina de Relacions Internacionals d’ESCI-UPF disposa d’informació acadèmica sobre els 

programes d’intercanvi. 

 

S’organitzarà una sessió informativa adreçada als estudiants. Xerrada informativa: Dijous 15 de 

novembre de 2018, a les 13:00 (aula Chupa Chups edifici ESCI-UPF). 

 

Els estudiants seleccionats hauran de recollir un dossier informatiu amb informació sobre els tràmits 

administratius necessaris que cal fer abans de marxar a l’estranger. També s’organitzaran sessions 

informatives on seran tutelats pel coordinador de mobilitat dels estudis sobre les matèries a cursar a 

la universitat estrangera i sobre l’equivalència d’aquestes en el pla d’estudis de ESCI-UPF. 

 

La  coordinació  general de  la  convocatòria  es  porta  a  terme  a  través  del  Servei  de  Relacions 

Internacionals d’ESCI-UPF. 

 

L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases és competència de la Direcció 

d’ESCI. 

 

El director d’ESCI-UPF 

 

Xavier Cuadras Morató 

 

Barcelona, octubre de 2018 

 

"Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu 

davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos 

comptadors des del dia següent al de la notificació". 

"Els interessats també podran interposar potestatívament un recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la 

resolució en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la notificació, cas en el qual no es podrà interposar el 

recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs 

de reposició interposat" 


