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Benvinguts

1. Es recomana fer l’estada a quart curs, després d’haver fet les
assignatures obligatòries de la Facultat.
2. Cursar assignatures “diferents” durant l’estada (assignatures
de mobilitat–crèdits optatius).
3. Es pot fer el treball de fi de grau en qualsevol trimestre de
quart i també a distància si estàs d’intercanvi tot l’any.
4. Aquesta presentació és a efectes informatius. Sempre té
preferència el que apareix a les Bases de la convocatòria i
normativa

IMPORTANT
1. Idioma: Ara pots demanar la plaça si tens el requisit UPF que
apareix a la columna d’idioma de la nostra oferta de places.
Més endavant, si et correspon la plaça, és la teva obligació
complir el requisit concret que et demani la universitat de
destinació. Si no el compleixes en el moment que et demanin
acreditar-ho pots perdre la plaça. Està tot explicat a
Acreditació idioma
2. Assignació places: s’assignen per ordre de nota. Quan
correspon per nota assignar plaça a un estudiant no es miren
les opcions dels altres estudiants. S’intenta assignar-li la
primera opció; si no es pot, s’assigna la segona i
successivament fins a la vuitena.
3. Com demanar? Segons les teves preferències: la que t’interessi
més la primera, després la segona.... (tenint present de no
posar totes les opcions amb nota històricament més alta).

Fonts d’informació

I OMA i Servei de Relacions Internacionals Oferta de places,
ajuts, acreditació d’idiomes...
I Intercanvis de la Facultat d’Economia i Empresa. Informació
acadèmica (assignatures, reconeixements...) i també
experiències dels vostres companys i companyes.
Cliqueu als enllaços per accedir.

Enllaços especı́fics
I Destinacions i “FactSheets” Cal mirar les places de la Facultat
i les que “diversos estudis”. Les “FactSheets” porten
informació de cada universitat de destinació (calendari,
assignatures....)
I Notes de tall de les destinacions el curs passat Les del curs
actual no es tindran fins que s’assignin les places.
I Assignatures reconegudes de la Facultat d’Economia i
Empresa
I Experiències dels companys i companyes de la Facultat
d’Economia i Empresa. Tant el blog com les respostes als
qüestionaris de mobilitat (sobre allotjament, vida
acadèmica...).

Consultes
1. Sobre la convocatòria, beques, idiomes, certificats, renúncies,
notes de tall, pagaments → OMA ( despatx 20.063 oma.outgoing@upf. Web “UPF- Estudiar a l’estranger” i Web
“UPF- Estudiar a Espanya” i FactSheets de les Universitats.
2. Matrı́cula, expedient, reconeixements → intercanvis de la
secretaria de la Facultat d’Economia i Empresa
intercan.ecoade@upf.edu o CAU
3. Informació general, destinacions i temes acadèmics
3.1 Intranet de la Facultat, apartat Intercanvis. Informació general,
assignatures reconegudes i experiències dels vostres companys.
3.2 Coordinador d’intercanvis, Àngel Gil
coordintercanvis.facecon@upf.edu

4. Més endavant, un cop tingueu la plaça assignada, al vostre
tutor per destinacions.

Polı́tica de correus
1. Redireccioneu el vostre correu de la UPF (@....upf.edu) al que
mireu més sovint. O consulteu-lo sovint.
2. Penseu a qui cal adreçar-lo.
3. Poseu un assumpte explicatiu
I Malament
3.1 Erasmus
3.2
3.3 Hola

I Bé
I Sobre les assignatures de XXX
I Terminis de ....
I Informació sobre la Universitat XXX

4. Atenció a l’ortografia, sobre tot si és en anglès i si contacteu
amb la vostra universitat de destinació.

Sobre les destinacions
1. A la plaça “XXX” posa 9 mesos; puc estar-hi menys?
I Sı́, cada plaça sol indicar el màxim. Cal mirar el calendari
acadèmic i d’exàmens de la universitat de destinació. En
algunes especifica que ha de ser tot l’any.

2. A la plaça “XXX” posa 5 mesos; puc estar-hi més?
I NOU A les bases posa
Amb caràcter excepcional, les ampliacions sobre el nombre de
mesos previstos s’hauran d’autoritzar de forma expressa per la
universitat de destinació, previ vist-i-plau del coordinador de
mobilitat dels estudis, i pel Servei de Relacions Internacionals,
en última instància.
Només s’accepta si és viable acadèmicament i si no afecta a les
quotes d’intercanvi.

Sobre els trimestres

1. Puc escollir en què trimestre anar-hi
I Normalment sı́. Si no és aixı́ se sol especificar en la
convocatòria.

2. Com combinar els nostres trimestres i els seus semestres.
2.1 Algunes universitats permeten anar d’agost a desembre, amb el
que podries fer l’estada i dos trimestres a la UPF.
2.2 Altres es torna a mitjans de gener.
2.3 Altres es marxa de març al juliol.
2.4 Cal mirar molt bé el calendari acadèmic pensant que en un
semestre a destinació se solen fer 30ECTS.
2.5 Atenció a l’Índia i Xina. Mireu molt bé el seu calendari.

Assignatures I

La Facultat ha d’aprovar (reconèixer) totes les assignatures que
curseu a l’estranger seguint aquestes directrius:
I Si és similar a una nostra que no hagis cursat sigui obligatòria
o optativa, s’homologa per la similar a la UPF. Es considera
que fas la nostra assignatura a l’estranger (i no la pots fer si
ja l’has cursada ni la pots fer aquı́ a la tornada).
I Si és diferent de totes les del teu pla d’estudis, però de l’àmbit
dels estudis, es reconeix per crèdits optatius de mobilitat

Assignatures. Curs i TFG
A més
I Han de ser de tercer o quart curs (en algun cas de segon per
IBE: detalls a les sessions informatives amb plaça adjudicada).
I No es reconeix el Treball de Fi de Grau, tot i que es pot fer a
distància. Sempre consta com fet a la UPF. Cal que consulteu
el pla docent del TFG.
I Assignatures de llengua (del paı́s de destinació i anglès per a
usos acadèmics) són de mobilitat. També altres idiomes no
nivell inicial. NOU: Es poden fer màxim 6 ECTS d’idioma
amb aquestes condicions.
I No ho ha lliure elecció ni transversalitat durant l’estada
d’intercanvi.

Assignatures II

1. Es reconeix qualsevol assignatura?
I No.

2. Es reconeixen assignatures d’idioma?
I Del paı́s de destinació o d’anglès per usos acadèmics superior
al nivell que es demanava per a la plaça. També altres idiomes
no nivell inicial. NOU: Màxim 6 ECTS.

Assignatures III

1. Si es reconeix una assignatura de 8 ECTS de la universitat de
XXX per una de 5 ECTS a la UPF, on van a parar els crèdits
que sobren
I Si ho demanes, aniran als crèdits de mobilitat (optatius). Per
exemple pots demanar que es reconegui per “Econometria III”
i 3 crèdits de mobilitat.

Assignatures i crèdits
Quants crèdits es poden fer durant l’estada
1. Com a mı́nim 15 per perı́ode d’estada (trimestre o semestre),
consulteu les bases.
2. Si estàs tot l’any 60 ECTS
3. Si ets de IBE com a mı́nim 20 ECTS per a obtenir el tı́tol.
4. Hi ha un màxim de crèdits de mobilitat?
I 40 ECTS en total.

5. Hi ha un màxim de crèdits total?
I 60 ECTS; fins a 40 poden ser mobilitat la resta reconegudes
per assignatures que es cursin a la Facultat. Exemple: 30
Crèdits optatius de mobilitat i 30 crèdits d’assignatures
reconegudes.

Reconeixements

Com he de demanar els reconeixements de noves assignatures?
I La Facultat té uns procediments que passen per aportar els
plans docents de les assignatures de destinació. Se us
explicarà un cop tingueu la plaça.
I Amb els noms de les assignatures no és suficient.
I S’ha de demanar el reconeixement de les homologades i de les
de mobilitat (crèdits optatius), de totes les que no estiguin
reconegudes. No s’incorpora cap assignatura no reconeguda.
I Cal consultar les taules de les ja reconegudes.

Exemples de relació d’assignatures.

1. Marketing → Direcció Comercial I o II (NO per EMP)
2. Financial Management → Direcció Financera I o II
3. Negotiations → Mobilitat (crèdits optatius)
4. Business in China → Mobilitat (crèdits optatius)
5. Environmental Economics → Mobilitat (crèdits optatius)
6. Islamic Banking → Mobilitat (crèdits optatius)
7. Cinema in China → No es reconeix
8. Arts and theaters in London → No es reconeix

Qualificacions

1. Es converteix la nota que hagis tret al sistema 1-10.
Normalment la mı́nima per aprovar en destinació es converteix
en un 5 i la màxima en un 10.
2. S’incorporen a l’expedient tant si has suspès o aprovat.
3. Sancions també s’incorporen. Cal vigilar molt amb les
conductes deshonestes i el plagi.
4. Si suspens una assignatura a l’estranger no es pot repetir a la
UPF el mateix curs. Si suspens una optativa es pot abandonar
i desapareix en tancar l’expedient.
5. En cas de dubte consulta al coordinador.

Assignatures suspeses a la UPF

1. Les obligatòries les has de matricular el curs que següent tot i
que estiguis fora.
2. Es pot recuperar a l’estranger si es troba una de similar i el
coordinador aprova el reconeixement.
3. No hi ha garanties de poder cursar-les a l’estranger.
4. Molt millor marxar amb tot net.
5. ECO/ADE/EMP no poden incorporar assignatures de segon
curs.

Sol·licitud

1. He d’omplir les 8 opcions?
I No cal, has de posar tots els llocs on estiguis disposat a anar.

2. En quin ordre
I Segons les teves preferències.

3. Com s’assignen
I Per nota i dins de la nota per opció.

4. I si no m’assignen cap?
I Hi ha una reassignació (està explicat a la convocatòria).

Sol·licitud II

1. I les renúncies?
I Atenció als terminis.

2. Les renúncies o no acceptacions perjudiquen als altres i poden
fer que certes places quedin vacants.
I Demana el que realment estiguis disposat a acceptar.

3. Puc fer dues estades?
I El segon cop només es pot optar a la reassignació.

Sol·licitud III. Estudiants de IBE de tercer curs
A les bases diu
En els casos de mobilitat obligatòria en els graus de International Business Economics i Global Studies, si el nombre
de sol·licituds supera l’oferta de places en l’àmbit de la seva facultat, es vetllarà per garantir plaça als sol·licitants
que hagin de fer aquesta mobilitat obligatòria en el darrer
curs i que no hagin fet cap mobilitat en cursos anteriors,
i se’ls donarà preferència, si cal, sobre els sol·licitants de
cursos inferiors, sense garantia que la plaça finalment atorgada sigui una de les incloses a la sol·licitud. En cas de no
obtenir plaça, aplicarà allò previst a la normativa especı́fica
de mobilitat pel seu grau.
Especialment a la reassignació.

Sol·licitud IV. Estudiants del doble Grau a 5è curs

1. Poden optar a les places on s’especifica “Obert ... als
estudiants del Doble Grau... al primer semestre de 6è curs”
2. L’estada ha de ser durant el primer semestre a una universitat
on, durant aquest perı́ode, es puguin cursar assignatures
equivalents a
I Per ECO: “Fonaments d’Economia Pública” i “Derivats
Financers i Gestió del Risc”
I Per ADE: “Recursos Humans I” i “Comptabilitat de Costos I”

Novetats 2013–14

1. (2012-13) Califòrnia
I Universitat de Califórnia (10 per Facultat Economia), 5 per
altres estudis. Es demana “Califòrnia” i ells assignen els
estudiants als diferents campus.
I 2014–15 (3 a UCB, 2 a UCLA, 3 a UCSB, 2 a UCSC, 0 a
UCR, UCSD, UCD, UCI, UCSF, UCM).
I 2016–2017 (3 a UCB, 2 a UCLA, 3 a UCSB, 2 a UCSD)

2. (2012-13) St Gallen (Suı̈ssa).

Novetats 2014–15

1. Università Commerciale Luigi Bocconi (Milà).
2. École de Management Strasbourg-Univestité Strasbourg.
3. Higher School of Economics (Moscou).
4. Reobrim City University London-CASS Business School i
Exeter.
5. ESCE a Paris.
6. Diego Portales a Xile. Possibilitat de pràctiques.

Novetats 2015–16

1. Rotterdam School of Management,
2. Durham (tot l’any).
3. University of Technology, Sydney (tots els estudis)
4. Seul National University (tots els estudis)
5. Queens College, CUNY (tots els estudis)
6. Ateneo Manila (tots els estudis)
7. National Taiwan University of Science and Technology (tots
els estudis)

Novetats curs 2015–16, Canvis

1. UPenn només ECO
2. Bogaziçi preferentment ECO, no EMP
3. Canvis en idiomes d’algunes destinacions

Novetats curs 2016-17

TSE: Toulouse School of Economics

1. Doble Titulació per estudiants de ECO de 4rt curs.
2. Es fan 60 crèdits a Toulouse durant el 4t any i si es
compleixen els requisits s’obte
2.1 El Grau en Economia UPF
2.2 La Licence en Economie de la TSE
2.3 El primer any de Master a la TSE (possibilitat d’acabar el
segon any de màster a la TSE)
2.4 NOU: Imprescindible reunió amb el coordinador per poder
obtenir la plaça. Es convocarà reunió especı́fica.

Novetats curs 2017–18
1. Waseda, Japó, (diversos estudis)
2. St. Petersbourg State Polytechnical University, Rússia
(Facultat, Erasmus+Internacional).
3. Symbiosis, Índia (diversos estudis)
4. Rijksuniversiteit Groningen, Holanda
5. Augment de places a Brasil Aumenten les places a Brasil:
EBAPE (2) i EPGE (3)
6. Baixa la Libre de Brusel·les
7. Higher School of Economics de Moscú: 4 places però passa a
tots els estudis.
8. Montréal només ECO.
9. Canvis de nivell d’idiomes i puntualitzacions.

Novetats curs 2018-19

1. Ampliem places a Rotterdam i Bocconi.
2. University of East Anglia, Regne Unit. Millor estudiants
Economia tercer curs. Molt prestigi Economia. Tot any.
3. Beijing Normal University, Xina
4. Royal Melbourne Institute of Technology - RMIT, Austràlia
(diversos estudis)

Novetats curs 2019-20

1. Pontificia Universidad Javeriana a Colòmbia
2. The Universiy of Sydney
3. Royal Roads University (Canadà)
4. Higher School of Economics St. Petersburg (Rússia)

Novetats curs 2020-21

1. Ampliem places a Lujbiana (projecte EUTOPIA)
2. Technische Universität Munchen. Informació
3. Universität Konstanz (per Economia) Informació
4. EDHEC Business School (Campus a Niça i Lille.
ADE/IBE/EMP). Informació
5. ESSEC Business School (Paris. ADE/IBE/EMP) (projecte
EUTOPIA). Informació

Novetats curs 2021-22
1. Wharton (Pennsilvania).
2. Solvay Brussels School of Economics & Management Université Libre De Bruxelles (projecte EUTOPIA). Informació
3. Universidad de Piura (Perú, campus a Lima i a Piura).
Professorat ex-UPF. Campus en Lima y Piura. Posibilidad de
hacer una estancia de investigación supervisada por un profesor de
enero a marzo en las áreas de Economı́a del Desarrollo, Economı́a
Financiera, Organización Industrial, Economı́a Polı́tica, Evaluación
de Impacto y temas de Microeconomı́a Aplicada en general, antes
del semestre académico de marzo a junio. Recomendada a
estudiantes de Economı́a.” Es pot fer Business. Informacı́ó

4. Ecole Supérieure des Professions Immobilières (ESPI) : a Paris
en anglès Informació
5. New Economic School (Moscou). Professors ex-UPF.
Informació

Assignacions Califòrnia
Fem reunions al maig per preparar les peticions de campus.
1. Campus assignats
Campus
UCB
UCLA
UCSB
USSD
Total

16-17
3
2
3
2
10

17-18
5
2
1
2
10

18-19
4
1
3
2
10

19-20
4
1
3
5
13

20-21
??

2. Opcions assignades per UC
Opció
1
2
3
>3
Total

16-17
6
1
3
0
10

17-18
6
2
2
0
10

18-19
4
2
4
0
10

19-20
8
4
1
0
13

20-21
??

Dobles Titulacions
NOU: Imprescindible reunió amb el coordinador per poder obtenir
la plaça. Es convocarà reunió especı́fica. Demà a les 17:30
1. TSE: Toulouse School of Economics
1.1 Doble Titulació per estudiants de ECO de 4rt curs.
1.2 Es fan 60 crèdits a Toulouse durant el 4t any i si es compleixen
els requisits s’obté
1.2.1 El Grau en Economia UPF
1.2.2 La Licence en Economie de la TSE
1.2.3 El primer any de Master a la TSE (possibilitat d’acabar el
segon any de màster a la TSE)

2. Higher School of Economics St. Petersburg (Rússia)
2.1 Doble Titulació per estudiants de ECO de 4rt curs.
2.2 Es fan 60 crèdits a HSE durant el 4t any i si es compleixen els
requisits s’obté
2.2.1 El Grau en Economia UPF
2.2.2 El corresponent grau a la Federació Russa.

Què fer després?

1. Tràmits a OMA (acceptació, nominacions . . . )
2. Reunions amb el tutor o coordinador per planificar l’estada
(assignatures, trimestre . . . )

Principals dificultats

1. Tràmits amb la Universitat de destinació i visats. Atenció els
que no tenen la nacionalitat espanyola.
2. Selecció d’assignatures en destinació (falta de places,
problemes d’horaris)
3. Assignatures suspenses a la UPF
4. Necessitat de cursar alguna assignatura concreta.
5. Millor no tenir limitacions i estar disposat a canvis.

Last one!

Gràcies
i Bona Sort!!!

