CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA
MOBILITAT INTERNACIONAL 2021-22
FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA
Vist que un cop finalitzada la convocatòria ordinària de mobilitat internacional, han quedat places vacants i
que hi ha estudiants participants que no han obtingut cap plaça.
Vist que les bases de la convocatòria preveuen la possibilitat que la Facultat obrir un període extraordinari
per a re-adjudicar les places vacants.
RESOLC
Obrir el període de sol·licitud de les següents places vacants (vegeu annex) del 13 al 15 d’abril fins a les
00.00h.
Les places de diversos estudis són places de concurrència competitiva amb altres facultats i es resoldran
en primera instància. En cas que els estudiants que hi hagin optat, no obtinguin, plaça es procedirà a
l’assignació de les places vacants de la seva facultat, si les ha sol·licitat.
REQUISITS
D’acord amb les bases de la convocatòria ordinària de mobilitat internacional d’estudiants de la UPF per al
curs acadèmic 2021-22 (de 9 de novembre de 2020), el requisits generals de participació són:
1.

Nota mínima de participació: En general, haver participat a la convocatòria ordinària amb una
nota mitjana de participació de 6 a excepció dels estudiants que hagin de fer una
mobilitat obligatòria en el seu darrer curs i que no hagin fet cap mobilitat en cursos anteriors.

2.

Llista d’espera: Haver participat a la convocatòria de mobilitat internacional (sol·licitud admesa)
i no haver-ne obtingut plaça ni en primera assignació (resolució del 27 de gener del 2021) ni en
reassignació (resolució de 19 de març del 2021).

3.

Excepcionalment, aquesta convocatòria s’obre als estudiants de darrers cursos amb mobilitat
atorgada pel curs 2020-21, la plaça dels quals hagi estat objecte de cancel·lació sobrevinguda
després del tancament del període de sol·licitud el dia 23 de novembre de 2020 de la
convocatòria pel curs 2021-22.

Els requisits específics de cada plaça són els mateixos que constaven a la convocatòria ordinària (oferta
de places). Pel que fa al requisit d’idioma, es tindrà en compte el nivell acreditat en la Convocatòria
ordinària de mobilitat internacional.
CONDICIONS DE L’ESTADA
L’estada haurà de ser al segon semestre. La realització de l’intercanvi queda condicionada al compliment
dels terminis i requisits establerts per la Universitat de destinació.
SOL·LICITUD
Els estudiants interessats hauran de fer una única sol·licitud, que pot incloure fins a 5 destinacions entre
les places vacants de diversos estudis i/o fins a 5 destinacions entre les places vacants del seu centre. Si
es considera necessari, es podrà convocar els estudiants a una entrevista personal amb el coordinador
d’intercanvis.
La sol·licitud es presentarà per formulari electrònic on s’haurà d’informar:
1. Nom, cognoms, NIA, estudis i curs actual.
2. Llista de destinacions sol·licitades amb motivació i programa d’estudis a l’estranger.
SELECCIÓ
L'estudiant pot seleccionar destinacions de diversos estudis i/o de la facultat pròpia. Les places de
diversos estudis són places de concurrència competitiva amb estudiants d'altres facultats i es resoldran en
primera instància. En cas que els estudiants que hi hagin optat no obtinguin plaça, es procedirà a
l’assignació de les places vacants de la seva facultat, si les ha sol·licitat.
Es resoldran segons els criteris següents:
1. Prioritat als estudiants que hagin de fer una mobilitat obligatòria en el seu darrer curs i que no hagin fet
cap mobilitat en cursos anteriors.
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2. Nota de participació a la convocatòria ordinària
3. Motivació
4. Valoració de l’entrevista personal, si escau
En tot allò no previst, s’aplicarà el que estableixen les bases de la Convocatòria Ordinària de Mobilitat
Internacional d’Estudiants de la UPF per al curs acadèmic 2021-22 (de 9 de novembre de 2020) i la
Normativa de mobilitat d’estudiants de grau (acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011).
PUBLICACIÓ
Es publicarà l’assignació de places a Campus Global el 20 d’abril del 2021.

Walter Garcia-Fontes

Degà de la Facultat d’Economia i Empresa
Barcelona, 12 d’abril del 2021
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