RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’APROVA LA CONVOCATÒRIA DE
BEQUES PER LA 7a EDICIÓ
DE L’ESCOLA D’ESTIU INTERNACIONAL UCLA-UPF
ESTIU 2022
Vist que des de la seva creació, la UPF ha encoratjat la col·laboració acadèmica dels seus centres
docents amb universitats estrangeres i ha fomentat la mobilitat dels seus estudiants.
Vist que estudiar en una altra universitat permet que els estudiants es beneficiïn educativament,
lingüísticament i culturalment de l'experiència de l'aprenentatge en altres països, contribuint a la
creació d'una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i
vocació internacional.
Vist que aquest intercanvi de persones fomenta la cooperació institucional i enriqueix també les
institucions receptores, tant en l’entorn de treball acadèmic, en incorporar perspectives
comparades; com a la vida de la comunitat universitària, en introduir un element de diversitat,
fomentant la pluralitat i tolerància.
Vist que la mobilitat internacional dels estudiants de la UPF es fonamenta en convenis
d’intercanvi amb universitats de reconegut prestigi, amb garantia de transferència de crèdits
mitjançant el sistema ECTS o un sistema de crèdits compatible, assegurant el reconeixement
acadèmic de les estades realitzades a l'estranger.
Vist que el Vicerector d’Internacionalització té atribuïda, per delegació, la competència per
atorgar les beques o ajuts de mobilitat internacional dels estudiants de la UPF, en virtut de la
resolució del rector de la UPF de 31 de maig de 2021, de delegació de competències en els
vicerectors i en el secretari general.
RESOLC
Primer. Obrir la convocatòria de 8 beques per a participar en la 7a edició de l’escola
d’estiu internacional “Global Cities: Barcelona-Los Angeles”.
Segon. Aprovar les bases de la convocatòria esmentada, que es regiran pels requisits,
procediments i criteris de selecció següents.
I.

OBJECTE

Tal com preveu la Normativa de mobilitat d'estudiants de grau de la UPF aprovada per acord del
Consell de Govern de 2 de març del 2011 i el conveni signat entre la UPF i UCLA al març de 2022,
es convoquen 8 beques per a participar en la 7a edició de l’escola d’estiu internacional
“Global Cities: Barcelona-Los Angeles”, organitzada per la Universitat Pompeu Fabra
(UPF) en col·laboració amb la Universitat de Califòrnia Los Angeles (UCLA), que permet als
estudiants de la UPF un període d’estudi combinat de quatre setmanes a Barcelona i sis setmanes
a Los Angeles durant l’estiu, amb una càrrega docent equivalent a un trimestre.
La informació actualitzada d’aquesta convocatòria es pot consultar a la web específica del
programa (http://www.upf.edu/web/internationalsummerschool), des d’on es podrà accedir a la
sol·licitud on-line en el termini de presentació de sol·licituds (veure disposició VI).
II. ESCOLA D’ESTIU INTERNACIONAL UCLA-UPF
El programa “Global Cities: Barcelona - Los Angeles” és una escola d’estiu amb vocació
internacional creada per la UPF en col·laboració amb UCLA, que permet als estudiants
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participants seguir una selecció de cursos de les sessions d’estiu a ambdues universitats amb una
progressió equivalent a un trimestre amb el valor afegit de la mobilitat internacional.
El programa s’ha concebut com a “honors” i s’adreça a estudiants avançats (veure Requisits de
participació). Els cursos que l’integren han estat dissenyats i seleccionats per a configurar un
programa conjunt que aporti una perspectiva comparada en temes transversals, especialment
vinculats a les Humanitats, les Ciències Polítiques, l’Economia i la Comunicació en sentit ampli.
Aquests àmbits de coneixement no només són àrees destacades a UCLA i a la UPF, sinó que
també reflecteixen la creativitat, la indústria i el context social, polític i cultural de les ciutats que
acullen el programa: Barcelona i Los Angeles.
UPF: BISS (Barcelona International Summer School) 2022, del 4 al 29 de juliol
Cursos

ECTS

A Brief Archaeology of (some) Western Myths
Barcelona on Stage: Documentary Workshop
Brexit, EU and Global World: Current Challenges in European Politics and
Society
Culture and Business: Spain’s Top Brands
Current Ethical and Legal Challenges in Sport
Derechos Humanos en el siglo XXI
Ecosistema Google y marketing digital
Formas de ensayo audiovisual
Gender, Power and Violence
Health Inequalities: Understanding our Worse Epidemic
Justicia global y desarrollo sostenible
La ciudad aristotélica
La creación de narrativas y ensayos audiovisuales para transmitir ideas y
emociones
Law and Economics-Why should we obey?
Modern Statistical Computing in R
Oral Communication for Students
Pantallas españolas: antología de relatos audiovisuales contemporáneos
Population Health and Well-Being consequences of Demographic Changes
Power and Passions: Barcelona through the Lens of History
Social Innovation and Social Entrepreneurship
The Artistic Brain: Biology and Computation behind Music
Time: Human Views on the Progress of Existence
Understanding the Biology of Humans for Social Sciences and Humanities
Using Citizen Science to Fight Mosquitos
Venus on the Screen
Workshop: Transmedia Narrative Design

2
6
6
4
4
2
4
4
4
2
4
2
4
4
5
4
4
4
2
4
2
2
4
2
2
2

UCLA: Cursos de la Sessió d’Estiu C 2022, de l’1 d’agost al 9 de setembre
Cursos UCLA Session C

Units

ECTS

POL SCI 150 – Political Violence
POL SCI 169 – Special Studies in Comparative Politics
POL SCI 181A – Politics of Latino Communities
COMM 110 – Gender and Communication
COMM 140 – Theory of Persuasive Communication
COMM 148 – Integrated Marketing Communications

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
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COMM 156 – Social Networking
COMM 166 – Inside Hollywood
ECON 122 – International Finance
MGMT 163 – Entrepreneurship and New Product Development
MGMT 180 – Special Topics in Management: Business Interpersonal
Communication
MGMT 180 – Special Topics in Management: Introduction to Business
through Sport
MGMT 180 – Special Topics in Management: Content Creation and
Exploitation in Digital Age
MGMT 182 – Leadership Principles and Practice
FILM TV 122E – Digital Cinematography
FILM TV 122M – Film and Television Directing
FILM TV 183C – Producing III: Marketing, Distribution, and Exhibition
HIST M142C – History of Religion in the U.S.
HIST M155 – History of Los Angeles
SOCIOL 147A – Sociology of Crime

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

4

5

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

La distribució òptima consisteix a matricular 2 cursos del mòdul ofert a la UPF i 2 cursos de la
preselecció de l’oferta de la Sessió C a UCLA, garantint una participació continuada durant totes
les setmanes del programa. Els estudiants de la UPF hauran de matricular un nombre de cursos
del mòdul UPF (Barcelona International Summer School) per l’equivalent a 8-10 ECTS. La
selecció d’assignatures es farà efectiva mitjançant acord acadèmic i haurà de limitar-se a les
assignatures d’aquest apartat, i no es permetran modificacions de l’acord fora d’aquesta
preselecció.
REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Per poder optar a les beques per aquest programa, es verificarà el compliment dels següents
requisits a data de tancament del període de sol·licitud:
-

-

Estar matriculat en un grau a la UPF durant el curs 2021-22.
Haver superat un mínim de 70 ECTS.
Tenir una nota mitjana mínima de 7.0 en l’expedient obert (6.5 per Enginyeries). Aquesta
nota mitjana es calcula sobre una escala de 0 a 10, d'acord amb el barem 6 (Certificats 0-10) i
atenent a la normativa acadèmica dels Ensenyaments de Grau, article 12. Qualificacions
(Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008).
En el cas d'estudiants de quart curs, estar en condicions d'incorporar a l'expedient acadèmic
almenys 18 ECTS, d'acord amb el deure establert en l'apartat V d'aquesta convocatòria.
Acreditar un bon coneixement (C1.2) de llengua anglesa per tal d’assegurar l’aprofitament
acadèmic del programa, d’acord amb els criteris d’acreditació d’idiomes.
Motivar l’interès per participar en aquest programa, tant al mòdul d’UCLA com al de la UPF.
No haver gaudit d’una beca al programa Global Cities amb anterioritat.

Criteris per informar dels idiomes
Abans de l’inici del període de sol·licitud, caldrà haver acreditat el coneixement de llengua
requerit per a les places a les que s’opta, segons els criteris que segueixen i als que s’ha donat
publicitat prèvia.
Els estudiants que disposin d’un certificat d’idiomes –inclosa la PCCL–hauran d’haver lliurat la
documentació acreditativa al CAU d’atenció acadèmica a l’estudiant, dins dels terminis establerts.
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En el marc d’aquesta convocatòria, només es tindran en compte certificats oficials, d’acord amb la
Resolució EMC/3414/2020, de 18 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de 4 de
novembre de 2020 de la Comissió de Política Lingüística de la Junta del Consell Interuniversitari,
d’actualització de les taules de certificats i diplomes annexes a l’Acord de la Junta del Consell
Interuniversitari de Catalunya de modificació de l’Acord de 24 d’abril de 2015, sobre el
reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres:
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=890102
En el cas d'altres llengües i nivells bàsics (A1 i A2) no incloses en aquesta resolució, es podrà
acreditar mitjançant els certificats que reconeix l'Associació de Centres de Llengües en
l'Ensenyament Superior (ACLES):
https://www.acles.es/uploads/archivos/Tablas_ACLES/Tablas_de_certificados_reconocidos_po
r_ACLES_OCTUBRE2021.pdf
Per a les llengües no incloses a les taules de l'Acord del CIC o de l'ACLES, s'admeten els certificats
oficials que compleixen els mateixos criteris de qualitat, com els de l’Escola Oficial d’Idiomes o les
Proves Certificadores de Competència Lingüística d’Idiomes UPF.
A efectes exclusivament interns i amb la voluntat de facilitar la mobilitat dels estudiants de la
UPF, s’assimila a l’acreditació de C1 d’anglès el fet que l’estudiant hagi superat un mínim de 60
ECTS en aquesta llengua i així consti al seu expedient a data de tancament del període de
sol·licitud.
Algunes universitats estrangeres requereixen, com a requisit previ a l’admissió, que els estudiants
acreditin la llengua amb un certificat determinat (TOEFL, IELTS, etc.), tal com s’indica a l’oferta
de places o a les factsheets. Als estudiants que optin a aquestes places se’ls recomana que disposin
del certificat en el moment de la sol·licitud per bé que, per obtenir la plaça d’intercanvi, la UPF
accepti altres certificats equivalents. Si no disposen del certificat específic requerit per la
universitat de destinació, serà responsabilitat dels estudiants seleccionats assegurar-se que el
tindran en el termini que aquesta estableixi.

III. CRITERIS DE SELECCIÓ
Les 10 beques convocades s’obren a tots els estudiants de la UPF i de forma preferent als
estudiants de les Facultats de Comunicació, de Ciències Polítiques i Socials, de Ciències
Econòmiques i Empresarials i d’Humanitats, amb una reserva inicial de dues beques per a
sol·licitants de cadascuna d’aquestes facultats. Les que quedin sense cobrir d’acord amb aquest
repartiment, podran ser atorgades a altres sol·licitants que compleixin els requisits establerts tot
aplicant els criteris de priorització que es fixen a continuació, amb independència de la facultat o
escola en que cursin estudis.
Les sol·licituds rebudes s’avaluaran seguint els criteris i la ponderació següents:
2. Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic obert en el moment de fer la seva sol·licitud.
La nota mitjana es calcula sobre una escala de 0 a 10, d'acord amb el barem 6 (Certificats 010) i atenent a la normativa acadèmica dels Ensenyaments de Grau, article 12. Qualificacions
(Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008), que es valorarà fins al 60% de la
puntuació final.
3. Motivació de l’estudiant, escrita en anglès. Es valorarà la contribució de l’estada al projecte
acadèmic i professional de l’estudiant d’acord amb la motivació expressada i la seva tria
detallada de cursos, tenint en compte especialment el valor afegit de la formació
transdisciplinar que permet el programa. Aquest criteri es valorarà fins al 20% de la
puntuació final i per a la seva valoració, es podran realitzar facultativament entrevistes
personals.
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4. 2 cartes de referència en suport de l’estudiant, que es valoraran fins al 20% de la puntuació
final.
5. En cas d’empat entre candidats, tindrà preferència l’estudiant que no hagi participat en un
programa de mobilitat de la UPF amb anterioritat.
IV. DOTACIÓ DE LES BEQUES
Els adjudicataris de cadascuna de les 8 beques convocades gaudiran d’exempció de matrícula
a UCLA (equivalent a uns 4.200 USD) i rebran un ajut econòmic en concepte de borsa de viatge
fixat en 1.500€ per estudiant, dels quals es descomptarà l’assegurança obligatòria a UCLA de
$384.
La UPF abonarà el 100% de la beca durant la darrera setmana de classe a Barcelona.
Les despeses associades a la mobilitat que no quedin cobertes per l’ajut, inclosos els costos de
viatge, allotjament i manutenció durant l’estada a Los Angeles, quedaran a càrrec dels mateixos
beneficiaris.
L’adjudicació de la beca, tant si se n’ha abonat l’import concedit com si no, pot ser revocada si en
la concessió es va incórrer en ocultació o falsejament de dades o en cas que l’estada no es realitzi
en els termes en què estava programada, incloent el detall d’assignatures i crèdits que figurin a
l’acord acadèmic.
V. DRETS I DEURES DELS BENEFICIARIS
DRETS
- Realitzar un període d’estudi en el marc de la Barcelona International Summer School (BISS)
de la UPF, així com un període d’estudi a UCLA coordinat entre la UPF i aquesta universitat,
del 4 de juliol al 9 de setembre de 2022. Els cursos de la BISS ja tenen consideració de FTLE
(formació transversal de lliure elecció) i els cursos a UCLA podran ser reconeguts per la via de
crèdits de mobilitat.
- Gaudir d’exempció de matrícula a UCLA.
- Percebre un ajut econòmic en concepte de borsa de viatge fixat en 1.500€ per estudiant, dels
quals es descomptarà l’assegurança obligatòria a UCLA de $384.
- Rebre informació i assessorament per part de la UPF sobre les condicions pràctiques de
l’estada a UCLA i orientació acadèmica a través dels coordinadors de mobilitat dels estudis.
Els coordinadors aprovaran l’acord acadèmic de reconeixement de la mobilitat.
DEURES
- Els becaris hauran de cursar, i incorporar a l’expedient al menys 18 ECTS, amb un mínim de 8
ECTS cursats a la BISS i dues assignatures cursades a UCLA.
- Complir els tràmits requerits per la UPF i UCLA. L'estudiant serà responsable de sol·licitar el
visat i de tramitar l’assegurança obligatòria a UCLA.
- Incorporar al seu expedient les assignatures cursades a UCLA.
- Col·laborar en la realització d’activitats d’acollida als estudiants internacionals que participin
a la Barcelona International Summer School (BISS) 2022.
Per la resta, són d’aplicació a aquest programa els drets i deures previstos a la normativa del
Programa Barcelona International Summer School (BISS), aprovada per Acord del Consell de
Govern de 21 de febrer del 2018, modificat per acord de Consell de Govern de 20 de febrer del
2021; així com a la normativa de Normativa de mobilitat d'estudiants de grau de la Universitat
Pompeu Fabra, aprovada per Acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011.
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VI. CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA
¾ Presentació de sol·licituds on-line: des de la data de publicació d’aquestes bases i fins
al 25/04/2022 a les 23:59 hora local. L’estudiant ha de guardar el comprovant de la sol·licitud
per poder documentar qualsevol reclamació o al·legació posterior.
¾ Publicació de la resolució d’adjudicataris (a la web del Programa i acceptació de la
plaça (on line): setmana del 09/05/2022, en el període que es fixi.
Els estudiants poden informar-se d’aquesta convocatòria a través de la web, al campus global o
presencialment a l’OMA. El calendari es pot consultar a la web Estudiar fora.
VII. COORDINACIÓ I GESTIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
Comissió de selecció
S’estableix una comissió de selecció presidida pel Vicerector d’Internacionalització, la directora
acadèmica dels Programes Internacionals de la UPF, els degans de les facultats implicades o la
persona en qui deleguin, la directora de Relacions Internacionals o persona en qui delegui, que
farà funcions de secretaria. La Comissió decidirà sobre la valoració inicial que hagin fet els
coordinadors de mobilitat de la facultat de referència dels estudiants sol·licitants.
Coordinació
La coordinació general de la convocatòria es porta a terme a través del Servei de Relacions
Internacionals. Els estudiants podran sol·licitar informació:
•
•
•

Per correu electrònic a l’adreça barcelonasummerschool@upf.edu
Per telèfon al número 935422566
Mitjançant CAU

VIII. DISPOSICIONS FINALS
En tot allò no contemplat en aquestes bases, s’aplicarà el que estableix la Normativa de mobilitat
d'estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per Acord del Consell de Govern
de 2 de març del 2011.
L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases és competència del
Vicerector d’Internacionalització, de conformitat amb l’esmentada normativa.
ANTONIO LUNA
GARCIA - DNI
46640154H (TCAT)
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Vicerector d’Internacionalització
P.D. (Resolució del rector de 28.05.2021)
Antonio Luna García
Barcelona, 8 d’abril de 2022
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del
jutjat del contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptats de dia a dia, a partir de l'endemà de la seva
publicació. Els interessats també podran interposar potestativament 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 seva publicació, 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.
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