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1. PROGRAMES D’INTERCANVIS
A Elisava Escola Superior de Disseny s’ofereixen dues modalitats de programes d’intercanvi per
als estudiants:
 Erasmus + és un programa europeu de cooperació en l’àmbit de l’educació.
 Convenis bilaterals
Elisava Escola Superior de Disseny té signats convenis bilaterals d’intercanvi d’estudiants amb
universitats fora de l’àmbit europeu. Aquests acords donen als estudiants beneficiaris els
mateixos avantatges que els dóna el programa Erasmus +, amb l’única diferencia que l’ajut
econòmic és finançat per Elisava (veure punt 6.3.3)
2. ERASMUS +
2.1. Què és Erasmus +?
El programa Erasmus+ ofereix recolzament a la cooperació europea en vuit àmbits, des de
l’educació primària a l’ensenyament superior i des de les noves tecnologies a l’aprenentatge
d’adults.
La secció de Erasmus + dedicada a l’ensenyament superior, continua i amplia el Programa
d’acció comunitari en matèria de mobilitat dels estudiants universitaris establert el 1987. El
seu nom li va estar donat en honor al filòsof, teòleg i humanista Erasme de Rotterdam (14651536). Adversari infatigable del pensament dogmàtic en tots els camps de la feina humana,
Erasme va viure i treballar en diverses parts d’Europa, a la recerca del coneixement,
l’experiència i les percepcions que només aquest contacte amb altres països podien
proporcionar-li.
2.2. Objectius
L’ensenyament superior acompleix un paper crucial en la producció d’uns recursos humans
d’elevada qualitat, en la difusió dels descobriments científics i dels coneixements avançats a
través de l’ensenyament, en l’adaptació a unes necessitats sempre canviants d’unes
competències i qualificacions, i en l’educació de futures generacions de ciutadans en un
context europeu, funcions totes elles de vital importància per al desenvolupament a llarg
termini d’Europa.
En aquest context, Erasmus+ inclou una àmplia gamma de mesures dissenyades per a
recolzar les activitats europees de les institucions d’ensenyament superior i promoure la
mobilitat i l’intercanvi del seu personal docent i els seus estudiants.
2.3. Països participants
Adoptat per a un període que comprèn fins el final de 2020, el programa Erasmus + está
obert ara a la participació de trenta-tres països: els vint-i-vuit Estats membres de la Unió
Europea; els tres països del EEE (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i dos països associats
(Turquia, Antiga República Iugoslava de Macedònia).
2.4. Característiques principals
Com en el passat, Erasmus + està obert a tot tipus d’institucions d’ensenyament superior (per
a les quals s’utilitza el nom “universitats”) a totes les disciplines acadèmiques i a tots els
nivells de l’ensenyament superior, inclòs el doctorat.
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Mentre que el foment de la “mobilitat física”, principalment dels estudiants, constituïa el
principal impuls de les fases I i II d’Erasmus, el capítol de Erasmus+ dedicat a l’ensenyament
superior, pretén integrar aquesta mobilitat en un marc més ampli d’activitats de cooperació
destinades a desenvolupar una “dimensió europea” en tota la gamma de programes
acadèmics universitaris, així com fer èmfasi en l’educació permanent. El nou esperit
d’Erasmus+ es “apropar els estudiants a Europa i Europa els estudiants”; si bé la mobilitat
dels estudiants segueix tenint una importància primordial en el programa, s’ofereixen ara
majors incentius per animar a les universitats a què introdueixin una perspectiva europea en
els cursos que segueixen els estudiants que no participen directament en la mobilitat.
2.5. Qui pot participar a Erasmus +?
Per participar en el programa Erasmus +, s’ha de complir les següents condicions:
-

Ser un estudiant matriculat en un programa formal d’estudis superiors per a l’obtenció d’un
grau o màster (inclòs el doctorat) en un dels països participants

-

Tenir la nacionalitat, residència permanent o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels
estats participants dins el programa Erasmus 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

2.6. He de parlar molt bé l’idioma del país on vaig a fer l’intercanvi?
Has de conèixer suficientment l’idioma del país on s’impartiran les classes a les quals
assistiràs. El que sí és imprescindible és tenir un bon nivell d’anglès. Per participar en el
programa Erasmus+ es requereix fer un seguiment lingüístic online (veure punt 6.3.1 c). A
més, algunes universitats demanen un nivell mínim d’idioma per a ser admès (veure punt 11).
2.7. Tinc alguna obligació per haver estat estudiant Erasmus?
Algunes universitats demanen que se’ls informi d’una manera o altra després de haver
passat un període Erasmus. Per exemple, poden demanar-te que redactis un informe sobre
la teva experiència a l’estranger per ajudar a les organitzacions d’estudiants locals, o als
estudiants seleccionats a l’efecte en alguns departaments, a proporcionar informació o
consell als estudiants estrangers o als que se’n van a l’estranger.
2.8. Sistema de finançament de beques
L’Oficina del Programa Erasmus+ de la Comissió Europea, aprova els fons per a mobilitat
d’estudiants i professors a nivell europeu, i transfereix els fons aprovats a les Agències
Nacionals d’Administració de Beques de cada país membre de l’Espai Econòmic Europeu.
L’Agència Espanyola transfereix els fons corresponents a la Universitat Pompeu Fabra.
3. PROCEDIMENT PER A L’OBTENCIÓ D’UNA PLAÇA D’INTERCANVI
Un cop obtinguda la informació sobre places disponibles a la reunió informativa corresponent,
l’estudiant disposa del període fixat en aquesta guia per informar-se sobre els centres de
destinació i lliurar la sol·licitud.
Procediment:
a. Complimentar la sol·licitud de plaça d’intercanvi i aportar documentació acreditativa de nivell
d’idioma exigit per a determinades universitats (veure punt 11).
La data límit del lliurament de sol·licituds és fins el 12 de gener de 2015 a la Unitat de Gestió
Acadèmica. El document de sol·licitud es pot descarregar del campus virtual.
Aquesta data és IMPRORROGABLE

5

b. Selecció
Adjudicació de les places i períodes d’intercanvi sol·licitats en funció dels següents
paràmetres:
- Disponibilitat de places
- Expedient acadèmic de l’estudiant fins al moment de la selecció (segons els criteris del punt
4.2)
- Acreditació documental del nivell d’idioma exigit per a determinades universitats (veure punt
11). Els estudiants que no aportin la documentació sobre el nivell d’idioma en el moment de
presentar la sol·licitud, no podran optar a les places d’aquestes universitats.
La llista de pre-seleccionats es publicarà al campus virtual la segona setmana del 2n trimestre.
Els estudiants pre-seleccionats hauran de confirmar l’acceptació o la renúncia de la plaça
assignada en el termini d’una setmana a partir de la data de publicació de les places, lliurant el
document corresponent (que es podrà descarregar del campus virtual) a la Unitat de Gestió
Acadèmica.
La no acceptació de la plaça assignada dins el termini establert suposarà la renúncia a la
plaça, la qual tornarà a quedar disponible per a un nou procés de selecció.
c. Aplicació a Elisava de la legislació vigent en matèria de protecció de dades
Els estudiants que acceptin la plaça assignada, hauran de donar el seu consentiment per a
que Elisava pugui cedir les seves dades personals i acadèmiques a les universitats
estrangeres, mitjançant el document corresponent facilitat per la Unitat de Gestió Acadèmica.
No donar el consentiment per cedir les dades impedeix que es pugui trametre la sol·licitud
d’intercanvi de l’estudiant, donat que s’han de facilitar dades personals i del seu expedient
acadèmic a la universitat de destinació. En conseqüència, la no conformitat per a la cessió de
dades suposarà la renúncia a la plaça assignada.
d. Documentació per a la sol·licitud
Una vegada confirmada l’acceptació de la plaça d’intercanvi, el Coordinador de programes de
mobilitat internacional comunicarà als estudiants el calendari de tutories per fer el seguiment
del procés d’elaboració del portfolio.
Posteriorment, i abans de la data límit que serà comunicada per e-mail, els estudiants
seleccionats hauran de lliurar a la Unitat de Gestió Acadèmica els documents detallats en el
punt 5 i els formularis que prèviament hauran rebut per e-mail.
e. Aprovació i confirmació de la plaça per part del centre de destinació.
L’assignació de la plaça d’intercanvi per part d’Elisava no representa la confirmació
automàtica que l’estudiant hagi estat acceptat pel centre de destinació. És la institució
d’intercanvi qui, un cop rep la documentació de l’estudiant, confirma l’acceptació o denegació
a l’estudiant i/o a Elisava.
4. CONDICIONS PER ALS ESTUDIANTS D’INTERCANVI
4.1. Períodes
Les places d’intercanvi disponibles el curs 2015-2016 són d’un màxim de sis mesos i un
mínim de tres, segons les universitats/escoles.
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Els períodes d’intercanvi són equivalents a 1 trimestre (quan són de 3 ó 4 mesos) o a 2
trimestres (quan són de 5 ó 6 mesos).
ELISAVA participa en el programa Erasmus + d’àmbit europeu, on té més de 50 convenis
subscrits amb Universitats de diferents països europeus que permeten oferir més de 100 places
d´intercanvi per als estudiants de 3r i 4r curs dels diferents estudis. A més, ELISAVA té signats
altres convenis bilaterals internacionals d’àmbit extracomunitari que permet oferir més places
d´intercanvi a països d’altres continents.
L’estructura organitzativa de les assignatures dels estudis que s’imparteixen a ELISAVA és
trimestral, seguint el criteri acadèmic establert per la Universitat Pompeu Fabra, mentre que les
Universitats participants en els diferents programes d’intercanvis internacionals es regeixen per
estructures organitzatives quadrimestrals, semestrals, ... Aquestes diferències provoquen tant
que hi hagi estudiants que marxin al llarg del 2n trimestre, com d’altres que tornin
esglaonadament en aquest trimestre.
4.2. Criteris de selecció per poder obtenir una plaça d’intercanvi
a. Expedient acadèmic: Les places i els períodes s’adjudiquen per ordre de nota de
l’expedient acadèmic dels estudiants en el moment de fer la selecció.
La qualificació de l’expedient acadèmic s’obté segons el criteri següent: El sumatori de les
qualificacions de cada assignatura multiplicat pel nombre de crèdits que té cada assignatura,
dividit pel nombre total de crèdits.
b. Nivell d’idioma: Les places per a determinades universitats (punt 11) només s’assignen als
estudiants que hagin aportat la documentació acreditativa del nivell d’idioma exigit en el
moment de fer la sol·licitud.
c. Com a mínim cursar el segon curs de Grau en Disseny o Grau en Enginyeria en Disseny
Industrial.
d. Estar al corrent del pagament de l’import de la matrícula del present any acadèmic i
no tenir imports endarrerits d’altres cursos.
e. Tindran preferència per a l’assignació de plaça els estudiants que no hagin estat mai
d’intercanvi davant els alumnes que ja hagin fet anteriorment una estada d’intercanvi i
vulguin tornar a demanar una plaça.
4.3. Càrrega lectiva
L’estudiant haurà de seguir estudis a temps complet i haurà d’obtenir qualificacions per a
totes les assignatures cursades, lliurant a la seva tornada el corresponent certificat de notes
(transcripts of records) emès pel centre de destinació.
5. ABANS DE MARXAR. SOL·LICITUD
A continuació, fem esment dels documents que has de lliurar a la Unitat de Gestió Acadèmica per
tal que puguem enviar la teva sol·licitud al centre de destinació. Tota la documentació és tramesa
per ELISAVA, llevat dels casos en que l’estudiant hagi de fer la sol·licitud en una aplicació online de
la universitat d’intercanvi. El fet de no lliurar la documentació en la data requerida comportarà
la pèrdua de la plaça que l’estudiant té assignada.
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5.1. Carta de motivació
La carta de motivació ha de ser en anglès o en la llengua que es parla al centre al qual et
dirigeixes. En aquesta carta bàsicament has d’explicar:
a. qui ets
b. què estàs estudiant a ELISAVA i què et motiva.
c. què esperes obtenir de l’experiència d’intercanvi, la qual també ha de servir per ampliar
coneixements amb assignatures diferents de l’oferta acadèmica d’ELISAVA.
5.2. Portfolio
El portfolio ha de ser bàsicament un recull dels treballs que has fet fins ara, tant els de l’Escola
com els que hagis fet pel teu compte. Has de tenir molt clar que aquest portfolio no és per
trobar feina “professional” sinó per a una plaça en una escola/universitat estrangera. Amb això
volem dir que, malgrat que el portfolio ha d’estar ben presentat i seguir un ordre coherent, etc.,
no cal que et preocupis si creus que no tens prou projectes “acabats”. Del que es tracta és
que el portfolio a més de mostrar els teus projectes, també reflecteixi les teves habilitats a
l'hora de dibuixar, fotografiar, fer maquetes, documentar, etc., i, alhora, donar pistes de les
teves inquietuds entorn al disseny / l’enginyeria i els teu interessos personals. Així, doncs, no
tinguis por d’incloure esbossos de projectes, dibuixos de representació, fotografies de treballs
en procés, etc.
Pel que fa al format i al suport, dependrà dels requeriments de la universitat d’intercanvi.
Pensa que això també serà important a l’hora de presentar qui ets i el que fas. En general, les
universitats demanen que no sigui més gran d’un DIN A4, doncs cal que sigui manejable. Pots
fer-ne una versió en CD, però caldria que anés acompanyada d’una còpia en paper. És
imprescindible que tant en el CD com en la còpia en paper posis el teu nom i cognoms així
com la identificació de l’Escola. És molt important que guardis una còpia del material que
enviïs.
El Coordinador de programes de mobilitat internacional comunicarà als estudiants el calendari
de tutories per fer el seguiment del procés d’elaboració del portfolio.
No s’enviarà cap portfolio que no tingui el vist-i-plau del Coordinador.
5.3. Cartes de recomanació
Has de lliurar 2 cartes de recomanació que poden estar signades tant per un professor, el Cap
d’Estudis, un Cap d’Àrea o el Coordinador dels teus estudis. La Unitat de Gestió Acadèmica et
facilitarà el model de carta.
5.4. Formulari de sol·licitud (application form)
Cada centre d’intercanvi té el seu propi model de sol·licitud. En algunes universitats la
sol·licitud d’intercanvi es fa en una aplicació online. La Unitat de Gestió Acadèmica t’enviarà
per e-mail el formulari corresponent de la teva universitat de destinació quan s’hagi de fer en
paper.
5.5. Altres documents
Qualsevol altra documentació que demani la institució de destinació com el Learning
agreement (document on has d’incloure les assignatures de la universitat d’intercanvi que tens
interès a fer), fotocòpia del DNI o passaport, fotos, sol·licitud d’allotjament, etc...
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5.6. Requeriments lingüístics a les universitats de destinació
Algunes universitats et faran acreditar el teu nivell de llengua (alemany, anglès, francès o
italià, depenent de cada centre) segons els seus propis barems. Si aquest és un requisit
d’admissió, estàs obligat a acreditar-lo amb el document adient (veure punt 11)
6. ABANS DE MARXAR. ACCEPTACIÓ
6.1. Acceptació
És possible que la universitat de destinació comuniqui directament als estudiants l’acceptació
o no acceptació de la seva sol·licitud d’intercanvi. En aquest cas, és obligatori que facis
arribar aquesta comunicació a la Unitat de Gestió Acadèmica.
6.2. Requisits per poder marxar d’intercanvi
a. Cal tenir un mínim de 120 crèdits ECTS aprovats.
b. Cal tenir aprovats tots els crèdits matriculats dels cursos anteriors, amb l’excepció
de les assignatures obligatòries de les quals s'hagi anul·lat la primera convocatòria dins
els terminis previstos.
Les assignatures optatives de 3r i 4t curs que es matriculin per segona o més vegades i
de les quals s’hagin anul·lades les anteriors convocatòries, no podran ser reconegudes
per crèdits d’intercanvi.
c. Com a mínim estar matriculat al tercer curs de Grau en Disseny o Grau en Enginyeria
en Disseny Industrial.
d. Estar al corrent del pagament de l’import de la matrícula del present any acadèmic i
no tenir imports endarrerits d’altres cursos.
6.3. Ajuts
6.3.1. Erasmus +
a. L’Organisme Autònom Programes Educatius Europeus (OAPEE) estableix cada any
l’ajut mensual en concepte de despeses addicionals ocasionades per l’estada
Erasmus+.
Per al curs 2015-2016 l’ajut és el següent, depenent del país de destinació:
Grup

Països

Quantitat mensual

Grup 1
Països amb nivell
de vida superior

Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França,
Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega,
Regne Unit i Suècia

300 euros/mes
Màxim 5 mesos

Grup 2
Països amb nivell
de vida mitjà

Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia,
Eslovènia, Grècia, Islàndia, Luxemburg,
Països Baixos, Portugal, República
Txeca i Turquia

250 euros/mes
Màxim 5 mesos

Grup 3
Països amb nivell
de vida inferior

Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria,
Letònia, Lituània, Malta, Polònia,
Romania i Antiga República Iugoslava
de Macedònia

200 euros/mes
Màxim 5 mesos
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Per poder cobrar aquest ajut, l’estada mínima d’intercanvi ha de ser de 3 mesos,
calculada des del moment en el que l’estudiant signa el certificat d’arribada al centre
de destinació (confirmation of arrival) i el moment en el qual signa el certificat de
sortida del centre de destinació (confirmation of departure). Excepcionalment,
s’accepta que la durada de l’intercanvi sigui menor, només en cas de que la durada
oficial del trimestre acadèmic de la universitat de destí fos inferior als tres mesos.
Aquest ajut només es pot gaudir una vegada en la vida universitària de l’estudiant
dins del mateix cicle, per exemple un grau universitari.
b. El Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) estableix cada any, segons els seus criteris,
un ajut complementari a l’ajut Erasmus+
Per al curs 2015-2016 l’ajut és de 100 euros/mes, amb un màxim de 5 mesos, per
als alumnes que van obtenir la beca general del MEC el curs 2014-2015
Aquests dos ajuts (OAPEE i MEC), els gestiona directament ELISAVA.
6.3.2. Ajut Erasmus.es del Ministeri d’Educació i Ciència (MEC)
Per al curs 2015-2016 l’ajut és el següent, depenent del país de destinació:
Grup

Països

Quantitat mensual

Grup 1
Països amb nivell
de vida superior

Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França,
Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega,
Regne Unit i Suècia

400 euros/mes
Màxim 5 mesos

Grup 2
Països amb nivell
de vida mitjà

Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia,
Eslovènia, Grècia, Islàndia,
Luxemburg, Països Baixos, Portugal,
República Txeca i Turquia

350 euros/mes
Màxim 5 mesos

Grup 3
Països amb nivell
de vida inferior

Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria,
Letònia, Lituània, Malta, Polònia,
Romania i Antiga República Iugoslava
de Macedònia

300 euros/mes
Màxim 5 mesos

Per als estudiants que van obtenir la beca general del MEC el curs 2014-2015, la
quantia s’incrementa en 100 euros/mes.
L’ajut Erasmus.es és incompatible amb l’ajut Erasmus+ de l’OAPEE.
L’estudiant beneficiari de l’Erasmus.es no podrà optar a l’ajut Erasmus+. El període
previst de presentació de sol·licituds serà comunicat per ELISAVA i l’haurà de fer
l’estudiant via web del MEC. Tingues en compte que aquest ajut no el gestiona
ELISAVA.
Per poder sol·licitar aquest ajut es requisit imprescindible acreditar un nivell B2 de
l’idioma de docència a la universitat de destinació
Per a més informació consulta la web http://www.mecd.gob.es/
6.3.3. Avaluació d’idioma obligatòria (Erasmus)
Els estudiants d’Eramus han de realitzar obligatòriament una prova de nivell d'idioma
abans de marxar i una altra al finalitzar. L'objectiu de la Comissió Europea és la de
quantificar la millora del coneixement de la llengua de docència que suposa la
realització de l'intercanvi.
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Per realitzar la prova, s'ha creat una plataforma on els estudiants rebran una invitació
per registrar-se i realitzar els test. Aquesta invitació s’enviarà a l’adreça de correu
electrònic del campus virtual (webmail).
Una vegada feta la primera prova de nivell, es donarà la possibilitat de realitzar de
forma voluntària un curs online gratuït com a reforç. Enguany només hi ha 5 llengües
possibles: Alemany, Anglès, Francès, Italià i Neerlandès. S'entén que la llengua que cal
avaluar és la de docència de la universitat. Els estudiants només es poden registrar
d'una llengua. En el cas de les institucions on els estudiants puguin realitzar les classes
en més d'una llengua, han de decidir en quina llengua volen fer la prova.
6.3.4. Convenis bilaterals
Els intercanvis internacionals que estan fora del marc Erasmus rebran d’ELISAVA un
ajut econòmic de fins a 1.000 euros per a cada destinació.
Les destinacions que s’inclouen en aquest ajut són: Austràlia, Canadà, Costa Rica,
Equador, Estats Units, Israel, Mèxic, Xile i Xina (Hong Kong). També la universitat
Beckmans College of Design de Suècia.
6.3.5. Suïssa
L’intercanvi forma part del programa Swiss-European Mobility Programme. Pel que fa al
finançament de les beques, les universitats suïsses han confirmat que un ajut
equivalent a l’ajut Erasmus+ serà abonat directament a l’estudiant un cop s’hagi
incorporat a la universitat de destinació. Per al curs 2014-2015 aquest ajut ha estat de
420 CHF/mes.
6.3.6. Beca MOBINT (Agaur)
Addicionalment als ajuts descrits anteriorment, també es pot demanar la beca MOBINT
de la Generalitat de Catalunya. Aquesta beca és compatible amb tots els ajuts anteriors.
A títol orientatiu, per al curs 2014-2015 aquest ajut ha estat de 200 euros mensuals fins
a un màxim de 6 mesos.
El període previst de presentació de sol·licituds serà entre maig i juliol i l’haurà de fer
l’estudiant via web de l’Agaur. Tingues en compte que aquest ajut no el gestiona
ELISAVA.
Per a més informació consulta la web www.gencat.cat/agaur
6.3.7. Q uadre resum dels ajut per a intercanvis

Destinació

Països Europeus
(Opció A)

Països Europeus
(Opció B)

Ajuts disponibles

Observacions

• Erasmus+
• Mobint

- Ajut complementari MEC per a
estudiants que hagin obtingut la beca
general el curs anterior.
- Aquesta opció és incompatible amb
l’opció B.

• Erasmus.es
• Mobint

- Ajut addicional per a estudiants que
hagin obtingut la beca general el curs
anterior.
- Aquesta opció és incompatible amb
l’opció A.
- Nivell d’idioma B2.
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Destinació

Ajuts disponibles

Països no
Europeus

• Beca Elisava
• Mobint

Suïssa

• Swiss-European
Mobility Programme
• Mobint

Observacions

L’ajut d’intercanvi es gestiona a la
universitat suïssa

6.4. Documentació
6.4.1. Erasmus + i Erasmus.es
Si el teu intercanvi està dins del marc Erasmus (és a dir, si la teva destinació és una
universitat d’un país d’Europa, excepte: Suïssa i Beckmans College of Design de
Suècia), hauràs de lliurar el següent document degudament emplenat i signat a la Unitat
de Gestió Acadèmica abans de marxar d’intercanvi:
 Conveni de subvenció Erasmus
Aquest document estarà disponible al campus virtual. Si no lliures el conveni de
subvenció abans de marxar d’intercanvi no podràs cobrar l’ajut.
Només estudiants Erasmus+:
Durant la teva estada i una vegada ens hagis enviat el teu certificat d’incorporació a la
universitat de destinació (confirmation of arrival) rebràs el 70% de l’ajut de l’OAPEE. El
30% restant més la totalitat de l’ajut complementari del MEC (en el cas dels becaris de
règim general) ho rebràs quan et reincorporis a ELISAVA, després que hagis lliurat tota
la documentació del teu intercanvi.
6.4.2. Convenis bilaterals
Si la teva destinació és un país fora d’Europa o Beckmans College of Design de Suècia,
hauràs de lliurar els següents documents degudament emplenats i signats a la Unitat de
Gestió Acadèmica abans de marxar d’intercanvi:
 Conveni de subvenció de mobilitat conveni bilateral.
 Full de dades bancàries: Hauràs de lliurar aquest formulari amb les dades bancàries
del compte on vols que s’ingressi l’ajut econòmic que et dóna ELISAVA.
Els documents estaran disponibles al campus virtual. Si no els lliures abans de
marxar d’intercanvi no podràs cobrar l’ajut.
Abans de marxar cobraràs el 50% de l’ajut econòmic. El 50% restant el percebràs
quan et reincorporis a ELISAVA, després que hagis lliurat tota la documentació del teu
intercanvi.
6.4.3. Renúncies
Si vols renunciar a la teva plaça d’intercanvi, hauràs d’emplenar el document de
renúncia que et facilitarà la Unitat de Gestió Acadèmica. Si renuncies a la plaça un
cop hagis estat acceptat/da per la Universitat de destinació, no podràs sol·licitar
una nova plaça d’intercanvi el curs següent. Has de tenir present que si ja has rebut
l’ajut econòmic, hauràs de retornar l’import.
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6.5. Assegurança mèdica
Cal que estiguis cobert per una assegurança mèdica durant tot el temps que duri la teva
estada a l'estranger. Has de tenir en compte el següent:
6.5.1. Països Europeus
Pots gaudir d’assistència sanitària pública al país de destinació amb la Targeta Sanitària
Europea (TSE). La TSE és el document personal i intransferible, que acredita el dret del
seu titular a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des del punt de
vista mèdic, durant la seva estada temporal per motius d’estudis en els següents
països: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia,
Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia,
Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal,
Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa i Xipre.
Per obtenir la TSE cal que constis com a beneficiari en una targeta de la Seguretat
Social, el titular de la qual estigui cotitzant en el moment de tramitar-se la cobertura
sanitària o bé sigui pensionista.
La TSE es pot sol·licitar per internet a través del web de la Seguretat Social. Si
demanes la TSE per primera vegada, t’hauràs d’adreçar en un Centre d'Atenció i
Informació de la Seguretat Social (CAISS), pots consultar el llistat de centres al web de
la Seguretat Social.
Web Seguretat Social http://www.seg-social.es
6.5.2. Països fora d’Europa
Si el teu país de destinació no és europeu, informa't a la Seguretat Social si pots gaudir
d’assistència sanitària gratuïta. Dels països amb les universitats dels quals tenim
conveni bilateral, només per a Xile es compleixen aquestes condicions.
Els estudiants que queden fora de l'àmbit de cobertura de la Seguretat Social han de
subscriure una assegurança privada que cobreixi els costos d'assistència mèdica durant
la seva estada a l’estranger. En algunes universitats s’ha de pagar, a més, una
assegurança escolar obligatòria.
És absolutament imprescindible que durant la teva estada a l'estranger estiguis cobert
per una assegurança mèdica.
6.6. Visats
Per entrar a qualsevol estat membre de la Unió Europea, Noruega i Suïssa tan sols cal tenir el
DNI vigent, però si vols desplaçar-te en un altre país no comunitari, necessitaràs el passaport
vigent.
En el cas de països de fora de la Unió Europea, caldrà que t’adrecis a la seva representació
consular a Barcelona o diplomàtica a Madrid per informar-te sobre els requisits legals
d’entrada i d’estudis en el país en qüestió. És molt recomanable també que consultis la web
del Ministeri d’Afers Exteriors del Govern Espanyol http://www.mae.es
Important: tingues en compte que el procés d’obtenció del visat pot ser llarg. Per això, cal que
te n’informis a la seu del consolat o ambaixada corresponent amb suficient antelació.
La tramitació del visat per al país de destinació és responsabilitat de l’estudiant. Per a
qualsevol consulta respecte a la tramitació del visat, hauràs de posar-te en contacte
directament amb la representació diplomàtica corresponent (veure punt 12).
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6.7. Carnet Internacional d'Estudiant
És recomanable que obtinguis el carnet internacional d'estudiant (ISIC) per gaudir de
descomptes i avantatges a l'estranger. A Barcelona el pots tramitar a:
Agència Catalana de la Joventut
Calàbria, 147
08015 Barcelona
Telèfon: 93 483 83 83
Fax: 93 483 83 62
e-mail: recepcio.acjoventut@gencat.cat
web: www.acjoventut.cat
6.8. Allotjament
La recerca d’allotjament a la ciutat de destinació és responsabilitat de l’estudiant. Alguns
dels centres disposen d’un servei d’allotjament, o bé d’ajut per trobar-ne.
Per saber si el centre de destinació ofereix ajuts per a l’allotjament, l’estudiant haurà de
consultar la web de la universitat d’intercanvi.
6.9. Matriculació a ELISAVA
Abans de la teva marxa al centre de destinació, no pots oblidar-te de formalitzar la matrícula
de l'any acadèmic corresponent, dins dels terminis de matriculació establerts per l'Escola.
Aquest punt fa referència també a la matriculació a la University of Southampton, en el cas
dels estudiants de GDIS que estiguin cursant la doble titulació.
6.10. Reconeixement de crèdits d’intercanvi
La signatura dels acords bilaterals entre ELISAVA i els centres que formen part de la seva
xarxa d’intercanvis internacionals, garanteix el reconeixement dels crèdits acadèmics segons
els criteris establerts per la normativa acadèmica i les indicacions contingudes en els Plans
d’estudis dels Graus. Per tal de desenvolupar aquestes directrius s’estableixen els criteris
que s’expliquen a continuació.
6.10.1. Criteris generals
En termes generals, els crèdits de les assignatures realitzades i aprovades a la
Universitat de destinació seran reconeguts com a crèdits d’optatives. El seu
reconeixement es farà estrictament en funció dels crèdits cursats i aprovats a
l’estranger, certificats al Transcript of records que l’estudiant lliurarà a ELISAVA un cop
hagi retornat de la seva estada a la Universitat d’intercanvi.
Per tant, a l’estudiant se li reconeixerà fins a un màxim de 20 ECTS per un trimestre
d’intercanvi i fins a un màxim de 40 ECTS per dos trimestres d’intercanvi, en funció dels
crèdits efectivament cursats a la Universitat de destinació. En cas de que el Cap
d’Estudis i el Coordinador de programes de mobilitat internacional o bé el tribunal
d’avaluació consideressin que el treball realitzat durant la mobilitat és insuficient per el
reconeixement de la totalitat dels crèdits d’intercanvi, podran demanar a l’estudiant la
realització d’algun treball acadèmic complementari a dur a terme durant o després del
període de mobilitat.
Els crèdits cursats a l’estranger es reconeixeran per blocs de 4 ECTS o múltiples de 4.
Per exemple, si curses 30 ECTS a la universitat d’intercanvi, a ELISAVA es
reconeixeran 28 ECTS. Tingues present que les universitats de fora d’Europa no fan
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servir els ECTS com a unitat de crèdit, per tant hauràs de esbrinar quina és la conversió
dels crèdits propis de la universitat en ECTS.
En cas de que l’estudiant demani i obtingui un allargament de la seva estada més enllà
dels 2 trimestres previstos per a la mobilitat a ELISAVA, el número de crèdits
reconeguts es seguirà mantenint dins del límit màxim previst de 40 ECTS, considerant
que l’estudiant en tot cas ha de cursar al menys un mòdul d’optatives a l’escola. En
aquestes circumstàncies l’estudiant ha de ser conscient de que si decideix optar per
perllongar l’intercanvi més enllà dels dos trimestres no podrà acabar el grau en el temps
previst i, si no ha fet la anul·lació de matrícula en els termes previstos, haurà de tornar a
pagar la matrícula de les assignatures que li queden pendents l’any següent.
Per a més informació consulta també el punt 7.5.
Seguint la normativa de la Universitat Pompeu Fabra, no es podran reconèixer
assignatures d’idiomes o de cultura del país de destí.
No es reconeixeran crèdits de trimestres que no coincideixin amb el període
d’intercanvi.
No es reconeixeran crèdits d’assignatures optatives de 3r i 4t curs que s’hagin
matriculat per segona o més vegades i de les quals s’hagin anul·lades les convocatòries
dels cursos anteriors.
6.10.2. Estudiants que marxen o tornen durant el segon trimestre
L’estructura organitzativa dels Graus que s’imparteixen a ELISAVA és trimestral,
seguint el criteri acadèmic establert per la Universitat Pompeu Fabra, mentre que la
majoria d’Universitats que integren la xarxa d’intercanvis internacionals organitzen el
seu any acadèmic per quadrimestres o semestres. Aquestes diferències provoquen tant
que hi hagi estudiants que marxin al llarg del 2n trimestre, com d’altres que tornin
esglaonadament en aquest període, amb la possibilitat d’aconseguir -o havent
aconseguit- a l’estranger un número de crèdits que se situa entre 20 i 40 ECTS.
En cas de que a la Universitat d’intercanvi no sigui possible arribar a cursar la totalitat
dels 40 crèdits ECTS corresponents a 2 trimestres d’ ELISAVA (la majoria d’universitats
preveu 30 crèdits per semestre/quadrimestre), l’estudiant haurà d’aconseguir els crèdits
restants a l’escola, en base als criteris següents:
6.10.2.1. Estudiants que marxen:
a) abans de la setmana 5. Assistiran regularment a classe les setmanes abans
de marxar i lliuraran als professors els treballs previstos. A més, tant els
estudiants de GDIS com els de GEDI lliuraran al Coordinador de programes
de mobilitat internacional un dossier que reflecteixi el seu treball i participació
en totes les assignatures del mòdul d’optatives en el qual estan matriculats.
En funció del dossier, es podrà reconèixer-les de un mínim de 2 fins a un
màxim de 8 crèdits ECTS.
b) entre les setmanes 5 i 7. Assistiran regularment a classe les setmanes abans
de marxar. Els estudiants de GDIS (o dels mòduls d’optatives oferides per
aquest estudi) seguiran de forma intensiva les assignatures de “Disseny” i
“Tècniques” del mòdul d’optatives al que s’han matriculat, lliurant la
documentació gairebé completa d’aquestes assignatures i seran avaluats
pels seus professors (si aproven, aconseguiran 8 crèdits ECTS).
Addicionalment, podran presentar un dossier que reflecteixi el seu treball i
participació en les altres assignatures del mòdul d’optatives en el qual estan
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matriculats. En funció del dossier, es podrà reconèixer-les de un mínim de 2
fins a un màxim de 6 crèdits ECTS.
Els estudiants de GEDI (o dels mòduls d’optatives ofertes per aquest estudi)
presentaran un dossier que reflecteixi el seu treball i participació en totes les
assignatures del mòdul d’optatives en el qual estan matriculats i podran
aconseguir fina a un màxim de 14 crèdits ECTS.
c) després de la setmana 7. Assistiran regularment a classe les setmanes
abans de marxar. Els estudiants de GDIS (o dels mòduls d’optatives oferides
per aquest estudi) seguiran de forma intensiva les assignatures de
“Disseny”, “Tècniques” i “Expressió” del mòdul d’optatives al que s’han
matriculat, lliurant la documentació gairebé completa d’aquestes
assignatures i seran avaluats pels seus professors (si aproven,
aconseguiran 12 crèdits ECTS). Addicionalment, podran presentar un
dossier que reflecteixi el seu treball i participació en la resta d’assignatures
del mòdul d’optatives en el qual estan matriculats. En funció del dossier, es
podrà reconèixer-les de un mínim de 2 fins a un màxim de 6 crèdits ECTS.
Els estudiants de GEDI (o dels mòduls d’optatives ofertes per aquest estudi)
anticiparan el lliurament de la documentació gairebé completa d’aquestes
assignatures i seran avaluats pels seus professors (si aproven,
aconseguiran fins a un màxim de 18 crèdits ECTS).
6.10.2.2. Estudiants que tornen:
a) abans de la setmana 4. Assistiran regularment a classe a partir del moment
de la seva tornada. S’incorporen a les assignatures del mòdul d’optatives a
les quals estan matriculats durant el 2n trimestre, centrant la seva
participació en les assignatures de “Projecte”, “Desenvolupament de
projecte” i “Expressió”. Lliuraran la documentació gairebé completa
d’aquestes assignatures i seran avaluats pels seus professors (si aproven,
aconseguiran 12 crèdits ECTS).
En cas de que encara li faltin crèdits que no han pogut aconseguir
d’intercanvi, se li demanarà un dossier complementari de la resta
d’assignatures. En funció del dossier, es podrà reconèixer-les de un mínim
de 2 fins a un màxim de 6 crèdits ECTS.
b) entre les setmanes 4 i 6. Assistiran regularment a classe a partir del moment
de la seva tornada. Seguiran de forma intensiva les assignatures de
“Projecte” i “Desenvolupament de projecte” del mòdul d’optatives al que
s’han matriculat, lliurant la documentació gairebé completa d’aquestes
assignatures i seran avaluats per els seus professors (si aproven,
aconseguiran 8 crèdits ECTS).
En cas de que encara li faltin crèdits que no han pogut aconseguir
d’intercanvi, se li demanarà un dossier complementari de la resta
d’assignatures. En funció del dossier, es podrà reconèixer-les de un mínim
de 2 fins a un màxim de 6 crèdits ECTS.
c) després de la setmana 6. Assistiran regularment a classe a partir del moment
de la seva tornada durant les setmanes que queden del trimestre. Tant els
estudiants de GDIS com els de GEDI presentaran un dossier que reflecteixi
el seu treball i participació en totes les assignatures del mòdul d’optatives en
el qual estan matriculats. En funció del dossier, es podrà reconèixer-les de
un mínim de 2 fins a un màxim de 8 crèdits ECTS.
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6.10.2.3. Excepcions
En cas de que les modalitats explicades en els dos apartats anteriors no es
poguessin aplicar degut a les característiques i els temps específics de
l’intercanvi a la Universitat de destí, els crèdits que faltin a l’estudiant es
podran cobrir amb treballs acadèmics i/o d’investigació integratius prèviament
acordats i aprovats per el Cap d’Estudi del Grau corresponent a l’estudiant i el
Coordinador de programes de mobilitat internacional.
L’estudiant de 3r curs de Grau en Disseny que marxi d’intercanvi durant el 1r i/o 2n trimestre,
haurà de cursar les assignatures obligatòries el 3r trimestre.
L’estudiant de 3r curs de Grau en Disseny que marxi d’intercanvi durant el 2n i/o 3r trimestre
haurà de cursar les assignatures obligatòries el 1r trimestre.
Els estudiants de 3r curs de Grau en Enginyeria de Disseny Industrial només podran
marxar d’intercanvi el 2n i/o 3r trimestre.
Els estudiants de 4t curs que vulguin marxar d’intercanvi, hauran de consultar abans amb el
Coordinador de programes de mobilitat internacional.
7. DURANT EL PERÍODE D’INTERCANVI
7.1. Arribada i inscripció a la universitat de destinació
Els tràmits d’inscripció com a estudiant d’intercanvi, de matriculació als cursos i de reserva
d'allotjament a la universitat estrangera els has de fer tu directament, tenint en compte els
terminis establerts per cada universitat.
Tingues en compte que com a estudiant en intercanvi no deixes d'ésser estudiant d'ELISAVA.
Per aquest motiu, el centre de destinació no et pot requerir el pagament de cap taxa
acadèmica en concepte de matrícula. En canvi, si que et poden requerir el pagament
d’altres despeses com assegurança escolar obligatòria, material, quota per a activitats
estudiantils, carnet d’estudiant,...
Quan arribis a la universitat d’intercanvi, ens hauràs d’enviar a la Unitat de Gestió Acadèmica
el Certificat d’Incorporació (Confirmation of Arrival) amb les dates d’arribada i finalització
previstes, degudament signat i segellat. Sense aquest document no és possible cobrar el 70%
de la beca Erasmus+. Tingues present que entre les dates d’inici i finalització de l’intercanvi hi
ha d’haver un període mínim de 3 mesos (veure punt 6.3.1)
7.2. Data de retorn
És molt important que, tant bon punt sàpigues la data exacta de finalització de la teva estada,
ens ho comuniquis per correu electrònic a la Unitat de Gestió Acadèmica. Així, es podrà
programar amb la suficient antelació la data del tribunal d’avaluació.
7.3. Assignatures matriculades
Una vegada t'has matriculat al centre on fas l’intercanvi, és obligatori que ens enviïs a la
Unitat de Gestió Acadèmica, el Learning Agreement emplenat amb les assignatures i els
crèdits que cursaràs, signat i segellat per la Universitat. No enviar el Learning Agrement
degudament complimentat en un termini màxim de quinze dies des de la teva incorporació
al centre de destinació representarà el no reconeixement acadèmic de les assignatures.
Si posteriorment, hi ha qualsevol modificació del Learning Agreement (incorporació de noves
assignatures o eliminació d’assignatures ja matriculades), ens hauràs d’enviar el document
corresponent.
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La quantitat de crèdits que hauràs de matricular al centre de destinació dependrà dels crèdits
que tinguis matriculats a ELISAVA coincidint amb el teu període d’intercanvi. En tot cas, has
de cursar un mínim de 20 ECTS i un màxim de 40 ECTS a la universitat d’intercanvi.
7.4. Assignatures fora de la plaça d’intercanvi
No es reconeixerà cap assignatura cursada fora de les ofertes pel centre on estàs realitzant
l’intercanvi. No es reconeixeran els crèdits de cursos d’idiomes.
7.5. Pròrroga estada d’intercanvi
L’alumne que té concedit un intercanvi per a un període determinat, si prorroga la seva estada
més enllà d’aquest període, no se li reconeixeran els crèdits cursats durant la pròrroga.
Si de tota manera vols demanar una pròrroga, hauràs d’aportar la informació necessària per
justificar l’extensió del teu període d’intercanvi, validada per una autoritat competent (el
coordinador de la universitat d’intercanvi, el professor d’un projecte, el responsable d’un
conveni de pràctiques, etc.). El Cap d'Estudis i el Coordinador de programes de mobilitat
internacional d'ELISAVA analitzaran la teva petició i autoritzaran o desestimaran la pròrroga.
Cas que ELISAVA t'ho concedeixi, hauràs d’aportar també una acreditació oficial de la teva
pròrroga per part de la universitat de destinació. Tingues en compte que l’extensió del
període d’intercanvi no comporta l’ampliació de l’ajut econòmic atorgat inicialment.
Els estudiants que prorroguin la seva estada més enllà del 3r trimestre per motius aliens al
període d’intercanvi establert, hauran de tenir present que no podran formalitzar la matrícula
del curs següent fins que no hagin fet el tribunal d’avaluació presencialment a ELISAVA. Això
pot comportar haver de formalitzar la matrícula el mes de setembre amb la consegüent
disponibilitat de places pel que respecta als mòduls d’assignatures optatives de 4t curs. En
cap cas es reservaran places d’aquestes assignatures per als alumnes que es trobin en
aquesta situació.
7.6. Dades de contacte
Una vegada estiguis d’intercanvi, podrem seguir comunicant-nos a través de l’e-mail de la
Unitat de Gestió Acadèmica, el quals podràs fer servir per resoldre qualsevol dubte o
problema que et pugui sorgir.
El teu e-mail és l’única via que tenim per a contactar amb tu, especialment quan ja hagis
marxat d'intercanvi. Per tant, et demanem que durant l’intercanvi facis servir l’adreça d’email que tens assignada al campus virtual.
Unitat de Gestió Acadèmica:
Horari d’atenció de dilluns a divendres: de 8:00 a 13:00 hores i de 14:30 a 19:30 hores.
E-mail de contacte: international@elisava.net
Telèfon: +34 933 174 715
Fax: +34 933 178 353
8. PREPARACIÓ DEL RETORN A ELISAVA
8.1. Treballs realitzats durant l'intercanvi
Per poder demostrar la feina realitzada durant l’intercanvi, hauràs de presentar a ELISAVA
tots aquells treballs avaluats a la universitat de destinació. Tan important és presentar
adequadament i de manera completa el resultat final del treball, com tot el procés seguit
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durant la seva elaboració. Així doncs, és imprescindible documentar els diferents passos pels
quals has transcorregut fins a arribar al resultat final.
Per això, de cara a la tornada, és important que vagis recopilant tots aquests treballs, així com
el màxim de documentació gràfica sobre aquests, especialment si es tracta de treballs “no
escrits” (maquetes massa grans per a ser transportades, etc.) o que tinguin un procés llarg de
realització o en diverses fases. Així, aquells treballs que no es puguin transportar es
documentaran mitjançant material gràfic i escrit. Tingues en compte que aquests treballs
seran avaluats, i a partir dels quals obtindràs les qualificacions per al reconeixement dels
crèdits d'intercanvi.
8.2. Documentació a aportar
 Certificat de finalització (confirmation of departure)
 Certificat de notes (Transcript of records)
 Modificacions del Learning agreement que no haguessis enviat anteriorment
El certificat de finalització estarà disponible al campus virtual i cal que el portis al teu retorn.
Només serà vàlid si està signat i segellat per la universitat de destinació. Al certificat de
finalització hi ha de constar un mínim de 3 mesos (90 dies) entre les dates d’inici i finalització
de l’intercanvi (veure punt 6.3.1.).
El certificat de notes (transcript of records) l’hauràs de demanar a la universitat de intercanvi
abans de marxar.
Tota la documentació haurà de ser lliurada en paper i no s’acceptaran fotocòpies, faxos,
documents escanejats o qualsevol altre tipus de documentació que no sigui l’original.
Assegura’t d’emplenar correctament tots els camps dels formularis, per evitar confusions es
recomana fer-ho amb bolígraf de color blau.
El fet de no lliurar la documentació requerida en el termini establert pot comportar
demores en el reconeixement de les assignatures avaluades pel tribunal en el teu
expedient acadèmic i en el cobrament de l’ajut econòmic, així com el bloqueig del teu
expedient al campus virtual.
9. REINCORPORACIÓ A ELISAVA
9.1. Documentació a lliurar
Quan et reincorporis a ELISAVA, hauràs de lliurar a la Unitat de Gestió Acadèmica la següent
documentació:
 Qüestionari de valoració de l'estudiant: Una enquesta sobre la teva estada d'intercanvi
 Certificat de finalització (confirmation of departure)
 Certificat de notes (Transcript of records)
 Modificacions del Learning agreement que no haguessis enviat anteriorment
Recorda que fins que no lliuris tots els documents originals no serà possible incorporar
el reconeixement dels crèdits avaluats pel tribunal en el teu l’expedient acadèmic, ni
podràs cobrar la part restant de l'ajut financer. A més el teu expedient quedarà bloquejat
al campus virtual.
 EU Survey: Només els estudiants que hagin fet un intercanvi Erasmus hauran d’emplenar i
enviar obligatòriament un qüestionari online (EU Survey) sobre la seva estada. La invitació
per fer el qüestionari s’enviarà a l’adreça de correu electrònic del campus virtual (webmail).
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9.2. Tribunal d’avaluació
Prèviament a la teva tornada, ens hauràs d’haver confirmat la teva data de retorn a ELISAVA.
Llavors, es procedirà a programar el teu tribunal d’avaluació, la data del qual et serà
comunicada pel Coordinador de programes de mobilitat internacional.
Tingues present que per a que el tribunal pugui avaluar el teu intercanvi, és necessari que
puguem tenir el certificat de notes (Transcript of records) de les assignatures cursades a la
universitat de destinació. Només es podran reconèixer els crèdits de les assignatures
aprovades.
El tribunal d’avaluació emetrà la teva nota en el termini d’una setmana des de la data que va
tenir lloc. Podràs consultar la teva nota al campus virtual. Per demanar una revisió d’aquesta
qualificació, hauràs de presentar una sol·licitud a la Unitat de Gestió Acadèmica en el termini
de 5 dies hàbils a partir de la comunicació de la teva nota.
9.3. Alumnes que tornen el mes de juliol
Els alumnes que tornin d’intercanvi el mes de juliol i no hagin pogut fer el tribunal d’avaluació
abans del període de matriculació d’aquest mes, hauran de formalitzar la matrícula el mes de
setembre amb la consegüent disponibilitat de places pel que respecta als mòduls
d’assignatures optatives de 4t curs. En cap cas es reservaran places d’aquestes assignatures
per als alumnes que es trobin en aquesta situació. Tindran la mateixa consideració els
alumnes que finalitzin el seu període d’intercanvi el mes de juliol i voluntàriament demanin fer
el tribunal d’avaluació a primers de setembre.
10. RELACIÓ D’UNIVERSITATS/ESCOLES D’INTERCANVI

Universitat
Hochschule Augsburg – University of
Applied Sciences

Ciutat

País

Núm.
places

Augsburg

Alemanya

1

GDIS gràfic

Karlsruhe

Alemanya

1

GDIS producte

Munic

Alemanya

1

Potsdam

Alemanya

1

GDIS producte

Weimar

Alemanya

2

GDIS gràfic

2

GDIS espai

1

GDIS producte

1

GEDI

1

GDIS producte

1

GEDI

Especialitats

www.hs-augsburg.de
Staatliche Hochschule für Gestaltung
Karlsruhe
www.hfg-karlsruhe.de
Academy of Fine Arts Munich
www.adbk.de

GDIS gràfic ó
GDIS espai

University of Applied Sciences Potsdam
www.fh-potsdam.de
(només 1r semestre)
Bauhaus-Universität Weimar
www.uni-weimar.de
Royal Melbourne Institute of
Technology
www.rmit.edu.au

Melbourne

Austràlia

(només semestre 1 australià)
Swinburne University of Technology
www.international.swinburne.edu.au
(només semestre 1 australià)

Melbourne

Austràlia
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Universitat
FH Joanneum University of Applied
Sciences

Ciutat

País

Núm.
places

Graz

Àustria

2

GDIS gràfic

Salzburg

Àustria

2

GDIS espai

Viena

Àustria

1

GDIS gràfic

Anvers

Bèlgica

1

GDIS producte

1

GEDI

Brussel·les

Bèlgica

1

GDIS espai

Brussel·les

Bèlgica

1

GDIS espai

Ghent

Bèlgica

2

GDIS espai

Mechelen

Bèlgica

2

GDIS espai

Montreal

Canadà

2

GDIS producte

1

GEDI

San José

Costa Rica

1

GDIS gràfic

1

GDIS producte

1

GDIS gràfic

1

GDIS producte

1

GDIS gràfic

1

GDIS producte

Especialitats

www.fh-joanneum.at
Salzburg University of Applied Sciences
www.fh-salzburg.ac.at
(només 1r semestre)
University of Applied Arts – Vienna
www.dieangewandte.at
University of Antwerp
www.uantwerpen.be
LUCA School of Arts
www.luca-arts.be
Université Catholique de Louvain
www.uclouvain.be
KU Leuven
www.arch.kuleuven.be
Thomas More Mechelen University
College
www.thomasmore.be
Université de Montréal
www.umontreal.ca
Universidad Veritas
www.veritas.cr
The Royal Danish School of Fine Arts
www.kadk.dk
Kolding School of Design
www.designskolenkolding.dk
Universidad San Francisco de Quito
www.usfq.edu.ec

Copenhaguen Dinamarca
Kolding

Dinamarca

Quito

Equador

2

Providence

Estats
Units

2

S. Francisco

Estats
Units

1

Hèlsinki

Finlàndia

1

GDIS gràfic

Lahti

Finlàndia

1

GDIS gràfic

GDIS gràfic ó
GDIS espai

Rhode Island School of Design
www.risd.edu

GDIS espai ó
GDIS producte

(només 2n semestre)
California College of the Arts
www.cca.edu
(només 2n semestre)

1

Aalto University
www.taik.fi
Lahti University of Applied Sciences
www.lamk.fi

1

GDIS gràfic ó
GDIS producte

Consultar disponibilitat
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Universitat
Seinäjoki University of Applied Sciences
www.seamk.fi

Ciutat

País

Núm.
places

Seinäjoki

Finlàndia

2

GEDI

Vantaa

Finlàndia

1

GDIS gràfic*

1

GDIS espai

Nantes

França

1

GDIS producte

1

GDIS espai

París

França

1

GDIS producte

París

França

1

GDIS gràfic

1

GDIS espai

París

França

1

GDIS gràfic

Saint-Etienne

França

1

GDIS gràfic

Sèvres

França

2

GDIS producte

Mytilene

Grècia

1

GDIS producte

1

GEDI

Budapest

Hongria

1

GDIS gràfic

Dublín

Irlanda

1

GDIS gràfic

Jerusalem

Israel

1

GDIS gràfic

1

GDIS producte

Rishon
LeZion

Israel

2

GDIS espai

Bolzano

Itàlia

2

GDIS producte

Florència

Itàlia

1

GDIS producte

1

GDIS espai*

Helsinki Metropolia University of Applied
Sciences
www.metropolia.fi

Especialitats

*(gràfic només 2n semestre)
L'École de Design Nantes Atlantique
www.lecolededesign.com
École Nationale Supérieure de Création
Industrielle (ENSCI)
www.ensci.com
Ecole Supérieure d’Arts Graphiques et
d’Architecture Intérieure (ESAG)
www.penninghen.com
École Nationale Supérieure des Arts
Appliqués et des Métiers d'Art
(ENSAAMA)
www.ensaama.net
École Supérieure d'Art et Design de
Saint-Etienne (ESADSE)
www.esadse.fr
Strate, École de Design
www.stratecollege.fr
University of the Aegean
http://erasmus.aegean.gr
Moholy-Nagy University of Art and
Design Budapest (MOME)
www.mome.hu
National College of Art and Design
NCAD
www.ncad.ie
(només 2n semestre)
Bezalel Academy of Arts and Desing
Jerusalem
www.bezalel.ac.il
The College of Management Academic
Studies COMAS
www.colman.ac.il
Free University of Bozen/Bolzano
www.unibz.it
Università Degli Studi Firenze
www.arch.unifi.it
* (espai només 1r semestre)
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Universitat
Nuova Accademia di Belle Arti Milano
NABA

Ciutat

País

Núm.
places

Especialitats

Milà

Itàlia

1

GDIS producte

1

GDIS producte

1

GDIS espai

1

GEDI

1

GDIS gràfic

3

GEDI

1

GDIS producte

1

GEDI

www.naba.it
Politecnico di Milano
www.polinternational.polimi.it
Politecnico di Torino
www.polito.it
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey

Milà

Itàlia

Turí

Itàlia

Monterrey

Mèxic

Trondheim

Noruega

3

GEDI

Delft

Països
Baixos

1

GDIS producte

2

GEDI

Eindhoven

Països
Baixos

1

GDIS gràfic

1

GDIS producte

La Haia

Països
Baixos

1

GDIS gràfic

1

GDIS espai

Cracòvia

Polònia

1

GDIS gràfic

Lodz

Polònia

1

GEDI

Lisboa

Portugal

2

GDIS gràfic

Matosinhos

Portugal

1

Cardiff

Regne Unit

2

Londres

Regne Unit

2

www.itesm.mx
Norwegian University of Science and
Technology NTNU
www.ntnu.edu
Delft University of Technology
www.tudelft.nl
Design Academy Eindhoven
www.designacademy.nl
Royal Academy of Art, The Hague
www.kabk.nl
Jan Matejko Academy of Fine Arts in
Krakow
www.asp.krakow.pl
Lodz University of Technology
www.p.lodz.pl
Instituto Superior de Educaçao e
Ciencias (ISEC)
www.isec.universitas.pt
Escola Superior de Artes e Design,
ESAD
www.esad.pt
Cardiff Metropolitan University
www.cardiffmet.ac.uk
Kingston University
www.kingston.ac.uk

GDIS gràfic ó
GDIS espai

GDIS gràfic
GDIS gràfic ó
GDIS espai ó
GDIS producte

Winchester School of Art
www.southampton.ac.uk

Winchester

Regne Unit

2

GDIS gràfic

(només 2n semestre)
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Ciutat

País

Núm.
places

Praga

Rep.
Txeca

1

Estocolm

Suècia

1

Estocolm

Suècia

1

GDIS producte

Göteborg

Suècia

2

GDIS gràfic

Lausana

Suïssa

1

GDIS gràfic

1

GDIS producte

Lucerna

Suïssa

2

GDIS gràfic

Zuric

Suïssa

1

GDIS gràfic

Santiago de
Chile

Xile

2

GDIS producte

Hong Kong

Xina

2

GDIS producte

Universitat
Academy of Arts, Architecture and
Design in Prague
www.vsup.cz

Especialitats

GDIS gràfic* ó
GDIS producte

*(gràfic només 2n semestre)
Beckmans College of Design
www.beckmans.se

GDIS gràfic ó
GDIS producte

Konstfack University College of Arts,
Crafts and Design
www.konstfack.se
(només 1r semestre)
University of Gothenburg HDK - School
of Design and Crafts
www.hdk.gu.se
ECAL / Ecole cantonale d’art de
Lausanne
www.ecal.ch
Lucerne University of Applied Sciences
and Arts
www.hslu.ch
Zurich University of the Arts ZHdK
www.zhdk.ch
Pontificia Universidad Católica de Chile
www.puc.cl
(només 1r semestre xilè)
Technological and Higher Education
Institute of Hong Kong
www.thei.edu.hk

11. REQUERIMENTS LINGÜÍSTICS OBLIGATORIS UNIVERSITATS D’INTERCANVI
Les següents universitats requereixen obligatòriament els nivells d’idioma que es detallen per
poder ser admès com a estudiant d’intercanvi.

Universitat

Ciutat

País

Certificat d’idioma requerit

Academy of Fine Arts Munich

Munic

Alemanya

B1 alemany

University of Applied Sciences
Potsdam

Potsdam

Alemanya

B2 alemany

Bauhaus-Universität Weimar

Weimar

Alemanya

A1 alemany
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Universitat

Ciutat

País

Certificat d’idioma requerit
No admeten certificats de més de
dos anys d'antiguitat
IELTS (academic): 6.0 (no band
less than 5.5)

Royal Melbourne Institute of
Technology

Melbourne

Austràlia

TOEFL (Paper based): 550
(TWE 4.0)
TOEFL (Internet Based Test –
iBT): Overall score of 79 with
minimum of 19 in any sections
Cambridge English: Advanced
(CAE): 169, with no less than 162
in any component
No admeten certificats de més de
dos anys d'antiguitat

Swinburne University of
Technology

Melbourne

Austràlia

IELTS (academic module):
overall 6,5 (No individual band
below 6.0)
TOEFL Paper-based 550
(minimum TWE 5.0)
TOEFL Internet-based 79 (with
no band less than 18)
TOEFL iBT Certificate (minimum
score: 79-80)

University of Antwerp

Anvers

Bèlgica

IELTS Certificiate (minimum
score: 6,5)
Cambridge First Certificate

Université de Montréal

Montreal

Canadà

B1 Francès
TOEFL minimum score 93 on the
iBT

Rhode Island School of Design

Providence

Estats Units

IELTS minimum scores of 6.5
and higher.
No admeten certificats de més de
dos anys d'antiguitat
TOEFL minimum score of 550 on
the PBT or 79 on the iBT

California College of the Arts

S. Francisco Estats Units

IELTS minimum scores of 6.5
and higher.
Cambridge English: Advanced
CAE minimum score of Grade C
No admeten certificats de més de
dos anys d'antiguitat
IELTS (academic version) overall
band score of at least 5.5

University of the Aegean

Mytilene

Grècia

TOEFL score of at least 80
(internet based test)
Cambridge First Certificate
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Universitat

Ciutat

País

Certificat d’idioma requerit
B1 italià o anglès
IELTS (minimum score 5.0)

Politecnico di Torino

Turí

Itàlia

TOEFL Internet Based test
(minimum score 77)
Cambridge (minimum level: PET
pass with merit)
No admeten certificats de més de
dos anys d'antiguitat
TOEFL score of at least 90
(internet-based test) Please note
that we only accept the TOEFL
internet based test.

Delft University of Technology

Delft

P. Baixos

IELTS (academic version) overall
Band score of at least 6.5
Cambridge: Certificate of
Proficiency in English or
Cerfificate in Advanced English
Exempts els que tenen la
nacionalitat de Estats Units,
Regne Unit, Austràlia, Nova
Zelanda, Irlanda i Canadà
No admeten certificats de més de
dos anys d'antiguitat

Technological and Higher
Education Institute of Hong
Kong

Hong Kong

Xina

TOEFL: A score of 550 (paperbased) / 213 (computer-based) /
79 (internet-based)
IELTS: An overall score of 6.0

12. RELACIÓ D’AMBAIXADES I CONSOLATS PER A LA TRAMITACIÓ DE VISATS
Ambaixada d’Austràlia
Planta 24, Torre Espacio,
Paseo de la Castellana 259D
28046, Madrid
Tel.: 913 536 600
Fax: 91 353 6692
Web: www.spain.embassy.gov.au
Ambaixada de Canadà
Torre Espacio
Paseo de la Castellana 259D
28046 Madrid
Tel.: 913 828 400
Fax: 91 382 8490
Web: www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne
E-mail: mdrid@international.gc.ca
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Consolat General de Costa Rica
Av Sarrià, 2, 1º
08029 Barcelona
Tel.: 933 632 257
Fax: 934 109 482
Consolat General d’Equador
Nàpols, 187, 5º
08013 Barcelona
Tel.: 93 246 24 90
Fax: 93 270 01 73
Ambaixada dels Estats Units d’Amèrica
Serrano, 75
28006 Madrid
Tel.: 915 872 200
Fax: 915 872 303
Web: http://spanish.madrid.usembassy.gov
Ambaixada d’Israel
Velázquez, 150, 7º
28002 Madrid
Tel.: 917 829 500
Fax: 917 829 555
Web: http://embassies.gov.il/madrid
E-mail: info@madrid.mfa.gov.il
Consolat General de Mèxic
Pg. de la Bonanova, 55
08017 Barcelona
Tel.: 932 011 822
Web: http://consulmex.sre.gob.mx/barcelona/
E-mail: consulmex@consulmex-barcelona.net
Consolat General de Xile
Casp, 33 B, 2º 1ª
08010 Barcelona
Tel.: 933 188 586
Fax: 933 186 331
Web: http://chileabroad.gov.cl/barcelona/
E-mail: info@consuladochilebarcelona.com
Consolat General de la Rep. Popular Xina (Hong Kong)
Lleó XIII, 34
08022 Barcelona
Tel: 932 547 070
Fax: 932 118 794
Web: http://barcelona.china-consulate.org/esp/
E-mail: chinaconsul_bar_es@mfa.gov.cn
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