CONVOCATÒRIA DE PLACES “UPC-XINA”:
MOBILITAT ACADÈMICA D’ESTUDIANTS DE LA UPC
DE GRAU I DE MÀSTER UNIVERSITARI PER AL CURS 2019-2020

Per tal de seguir amb el reforçament de la internacionalització que detalla el Pla
d’Internacionalització 2017-2021 (PPI), amb el foment de la cooperació transnacional i la
mobilitat acadèmica d’estudiants a diferents àmbits geogràfics, es fa pública la
convocatòria per optar a les places de mobilitat acadèmica dins el programa UPC-Xina per
al curs 2019-2020.
1. Objecte i àmbit de la convocatòria
Per facilitar la mobilitat dels estudiants de grau i de màster universitari, es convoquen
diverses places de mobilitat acadèmica per al 1r o 2n quadrimestre del curs 2019-2020
cap a les universitats xineses amb les quals la Universitat Politècnica de Catalunya té
subscrit un acord de col·laboració i d’acord amb les disciplines que s’estableixen a
continuació.

Nom de la
universitat
xinesa

Ciutat

Beihang
University

Pequin

Tongji University

Xangai

Nombre de
places
1r
quadrimestre

Nombre de
places 2n
quadrimestre

3

3

10

10

Àmbits d’estudis prioritaris
(no exclusius)

Enginyeria en Telecomunicació
Enginyeria Aeronàutica
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Industrial
Arquitectura,
Enginyeria Industrial (Ciència de
Materials)
Enginyeria Civil
Enginyeria Informàtica
Enginyeria en Telecomunicació
*(vegeu els enllaços i la relació
d’assignatures de cada àmbit a l’annex
d’aquesta convocatòria)

La durada de l’estada serà de 6 mesos improrrogables; a realitzar durant el 1r o el 2n
quadrimestre del curs 2019-2020.
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El nombre de places per a un mateix àmbit d’estudis UPC no podrà superar la meitat de la
totalitat de places ofertes en aquella destinació.

2. Centres participants en la convocatòria
Ateses les característiques dels acords subscrits entre la Universitat Politècnica de
Catalunya i les universitats xineses esmentades, podran prendre part en aquesta
convocatòria els estudiants que cursin estudis oficials dels centres següents:
-

Escola d’Enginyeria Barcelona Est (EEBE)

-

Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC).

-

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB).

-

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM)

-

Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG).

-

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB).

-

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeronàutica i Audiovisual de Terrassa
(ESEIAAT).

-

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB).

-

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV).

-

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
(ETSECCPB).

-

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB).

3. Requisits de participació
3.1 Podran prendre part en aquesta convocatòria els estudiants de la Universitat
Politècnica de Catalunya que estiguin matriculats en uns estudis oficials i al corrent de
pagament de les taxes acadèmiques en un dels centres esmentats durant el curs 20182019 i que compleixin els requisits següents:
•

Cursar estudis de Grau o de Màster Universitari durant 2018-2019.

•

Tenir la nacionalitat d’un dels països de la Unió Europea o bé la residència legal a
l’Estat Espanyol.

Pàgina 2

•

Per als estudiants de màster, haver cursat les assignatures de primer quadrimestre
de la seva titulació.

•

Estar en disposició :
o

d’elaborar el Treball/Projecte Final de Grau o Màster (TFG/PFG o
TFM/PFM) durant el 1r o 2n quadrimestre del curs 2019-2020 si es sol·licita
aquesta opció.

o

o bé de cursar assignatures de Màster, d’acord amb els àmbits establerts a
la convocatòria.

•

Per als estudiants de la branca d’arquitectura, estar en disposició de cursar
assignatures de projectes o tallers, d’acord amb les instruccions de la seva escola.

•

Els estudiants de nacionalitat xinesa hauran de consultar sobre la idoneïtat de la
seva possible estada a Xina a la Unitat de Mobilitat d’Estudiants, abans de
presentar la seva sol·licitud.

•

Els estudiants amb nacionalitat d’un país que no pertanyi a la UE hauran de
consultar sobre la idoneïtat de la seva presentació en aquesta convocatòria a
l’Oficina de Mobilitat Internacional, a efectes de NIE.

3.2 A més dels requisits de la convocatòria general, cada escola o facultat de la UPC
podrà establir altres criteris de participació o restriccions addicionals als seus
estudiants.
3.4 Quedaran fora de l’àmbit d’aquesta convocatòria:
•

Els estudiants que no pertanyin a algun dels centres esmentats a l’apartat 2 o que
no compleixin els requisits determinats per cada centre.

•

Els estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona que optin
a les places específiques de doble titulació d’acord amb el conveni signat entre
aquella escola i la Tongji University.

•

Els estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
de Barcelona que optin a les places específiques de doble titulació d’acord amb el
conveni signat entre aquella escola i la Tongji University.
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•

Els estudiants de màster que no hagin cursat els crèdits corresponents a les
assignatures de primer quadrimestre de la seva titulació.

•

Els estudiants de nacionalitat xinesa que vulguin optar per a places a la Tongji
University, a causa de les restriccions d’aquella universitat en aquest sentit.

4. Termini de presentació de sol·licituds i documentació
Els estudiants presentaran els documents que es detallen a continuació a la Sotsdirecció
de Relacions Internacionals del seu centre dins en el termini específic que indicarà
cada escola o facultat.
1. L’imprès de sol·licitud de la convocatòria UPC Xina 2019-2020. Aquest imprès està
disponible a www.upc.edu/sri.
En tots els casos, s’haurà d’indicar la priorització numèrica de la totalitat de les
places sol·licitades.
2. Currículum Vitae complet de l’estudiant, en anglès.
3. Certificat de coneixement de llengua anglesa.
4. Escrit de motivació en anglès que justifiqui la decisió d’estudiar a Xina.
5. Escrit de recomanació d’un professor, en anglès
6. En el cas de voler realitzar el TFG o el TFM, descripció en anglès d’un pla de treball
del projecte final de grau o de màster que es vulgui portar a terme a la universitat
xinesa.
7. En el cas de realitzar assignatures a la Tongji University, l’estudiant presentarà una
proposta d’assignatures a cursar en aquella destinació validada pel seu centre, d’acord
amb l’oferta d’aquella universitat que trobarà a l’annex I d’aquesta convocatòria.
8. La documentació addicional que el centre consideri convenient.
5. Criteris i procediment de selecció dels candidats a la UPC
La selecció dels candidats es realitzarà segons el procediment següent:
5.1 Presentació de la sol·licitud al centre
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Els estudiants presentaran la seva sol·licitud a la Sotsdirecció de Relacions Internacionals
del seu centre d’acord amb el procediment i el termini específic indicat per la seva
escola o facultat.

5.2 Recepció de sol·licituds als centres
Els centres seleccionaran els seus estudiants, d’acord amb el procediment intern de cada
escola o facultat i tindrà en compte els aspectes acadèmics següents:
- Expedient acadèmic personal;
- Tipologia de l’estada i reconeixement de les assignatures en el cas de
seleccionar aquesta opció a la Tongji University.
- Coneixement i domini de la llengua anglesa;
- Equilibri en les destinacions;
- Book de projectes d’arquitectura, si escau;
- Entrevista o altres, si escau.
El resultat d’aquesta selecció es comunicarà als estudiants d’acord amb els procediments
interns de cada centre.
5.3 Priorització de les sol·licituds
a. Finalitzat el període de presentació de sol·licituds a cada centre, les escoles o facultats
enviaran a la Unitat de Mobilitat d’Estudiants del Gabinet de Relacions Internacionals la
relació de candidats seleccionats i la seva documentació. La data màxima per a la
recepció d’aquesta documentació serà el 28 de febrer de 2019.
b. El Gabinet de Relacions Internacionals determinarà les sol·licituds que es presentaran
a les universitats xineses objecte de la convocatòria per a la seva avaluació, atenent el
criteri següent:
-

Els estudiants s’ordenaran per nota mitjana ponderada, calculada per la
Unitat Prisma que s’obtindrà des de l’e-secretaria.

-

La nota mitjana ponderada s’obtindrà de dividir la nota mitjana de l’estudiant
entre la nota mitjana de la titulació que cursa.
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c. Les sol·licituds dels estudiants que hagin realitzat una estada de mobilitat en el marc
del Programa UPC-Xina en alguna de les convocatòries anteriors no seran prioritzades i
es tindran en compte, només, en el cas que quedin places vacants.
d. Les sol·licituds dels estudiants que hagin pres part en alguna de les convocatòries
anteriors del programa UPC-Xina i n’hagin renunciat sense justificació per causa de força
major no seran prioritzades i es tindran en compte, només, en el cas que quedin places
vacants.
e. En el cas de no obtenir cap de les places sol·licitades, el Gabinet de Relacions
Internacionals podria proposar una destinació diferent, sempre i quan sigui possible,
d’acord amb l’àmbit d’estudis del candidat, sempre amb el consentiment de l’estudiant i
del centre docent al qual pertany.
f. En el cas que no es produeixin vacants que permetin l’assignació esmentada en
l’apartat anterior, les sol·licituds que no hagin pogut ser admeses i que compleixin els
requisits previstos en aquesta convocatòria quedaran en una llista d’espera i s’assignaran
en funció de les possibles renúncies d’altres candidats.
g. El resultat de la preassignació provisional de places es publicarà a la pàgina web del
Gabinet de Relacions Internacionals i es comunicarà per correu electrònic a cada
candidat i als centres corresponents.
5.4 Enviament de les sol·licituds a les universitats xineses
a. D’acord amb la priorització realitzada pel Gabinet de Relacions Internacionals, la UPC
enviarà a les universitats xineses la relació d’estudiants proposats i la seva
documentació.
b. Les universitats de destinació efectuaran la selecció definitiva dels estudiants d’acord
amb els seus criteris de selecció i terminis d’admissió.
c. L’estudiant es considerarà formalment i definitivament admès a la universitat de
destinació únicament quan hagi rebut la seva carta d’admissió de la universitat xinesa.
d. La Universitat Politècnica de Catalunya declina qualsevol responsabilitat respecte als
criteris de selecció definitius de les universitats de destinació o la possible denegació de
sol·licituds de candidats.
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6. Durada de l’estada
6.1 L’estada objecte d’aquesta convocatòria s’haurà de realitzar entre l’1 de setembre de
2019 i el 28 de febrer de 2020 per al primer quadrimestre, o entre l’1 de febrer de 2020 i el
31 de juliol del mateix any per a les mobilitats de segon quadrimestre.
6.2 La durada de l’estada a la universitat xinesa de destinació serà per a un màxim de 6
mesos, improrrogables, que haurà de coincidir amb els quadrimestres de tardor o de
primavera del curs 2019-2020.
6.3 Les dates d’incorporació i finalització de l’estada acadèmica de cada un dels
estudiants les determinarà l’escrit d’admissió de la universitat de destinació xinesa que
rebran els candidats seleccionats.
7. Resolució
A mesura que les universitats xineses de destinació confirmin les admissions definitives, el
Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC comunicarà a cada estudiant i als centres
corresponents

l’assignació

definitiva

de

les

places.

Confirmada l’admissió per la universitat de destinació, l’estudiant tramitarà el
precompromís de reconeixement acadèmic amb el seu centre, d’acord amb la normativa
interna

de

cada

escola

o

facultat

de

la

UPC.

8. Finançament de l’estada
Els estudiants seleccionats seran responsables de finançar el seu viatge i la seva estada a
Xina. Això no obstant, podran optar als diferents ajuts econòmics a què es puguin acollir
per a la seva destinació.
Els estudiants podran consultar les convocatòries d’ajuts vigents en el web del Servei de
Gestió Acadèmica de la UPC: https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat
9. Cobertura sanitària per l’estada a Xina
Els estudiants que realitzin una mobilitat acadèmica en el marc d’aquesta convocatòria
hauran de disposar d’una assegurança mèdica que abasti la totalitat de l’estada prevista,
d’acord amb les directrius generals de la UPC per a estudiants de mobilitat outgoing.
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10. Obligacions dels participants
10.1 Abans de marxar, els estudiants que realitzin una estada acadèmica a Xina hauran
de formalitzar la seva matrícula com a estudiant d’intercanvi a la seva escola o facultat
UPC d’origen, d’acord amb el procediment i normativa interns de cada centre.
10.2 Els alumnes seleccionats que realitzin el TFG o TFM en alguna de les universitats
objecte de la convocatòria hauran de consultar i respectar les normatives relatives a les
estades de mobilitat, de presentació de TFG/TFM o PFG/PFM de cada escola o facultat de
la UPC, així com altres aspectes acadèmics relacionats amb la seva estada.
10.3 Els estudiants hauran de superar satisfactòriament els objectius acadèmics de
l’estada en una de les universitats xineses objecte d’aquesta convocatòria.
10.4 Finalitzada l’estada a Xina, els participants en el programa tramitaran el
reconeixement acadèmic d’aquesta mobilitat, a través de la Sotsdirecció de Relacions
Internacionals del seu centre amb la documentació que determini cada escola o facultat.
10.5 Els estudiants es comprometen a respectar la normativa de la universitat de
destinació, així com la legislació general del país d’estada.
11. Informació i tramitació de la convocatòria
Unitat de Mobilitat d’Estudiants
Gabinet de Relacions Internacionals
Edifici Til·lers, 2a planta
Campus Nord
08034 Barcelona.
correu electrònic: mob.int@upc.edu
Barcelona, 18 de gener de 2019

Juan Jesús Pérez González
Vicerector de Política Internacional
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ANNEX I
Informació d’assignatures i matèries que es podrien cursar a la Tongji University, per
àmbits. Aquesta informació correspon a l’oferta del curs 2018-2019 i és orientativa.
Informació per als estudiants de l’àmbit de l’Arquitectura
Informació per als estudiants de l’àmbit d’Enginyeria Aeronàutica
Informació per als estudiants de l’àmbit en Enginyeria Ambiental
Informació per als estudiants de l’àmbit d’Enginyeria Civil 1
Informació per als estudiants de l’àmbit d’Enginyeria Civil 2
Informació per als estudiants de l’àmbit d’Enginyeria Informàtica
Informació per als estudiants de l’àmbit d’Enginyeria dels Materials 1
Informació per als estudiants de l’àmbit d’enginyeria dels Materials 2
Informació per als estudiants de l’àmbit d’Enginyeria de la Telecomunicació 1
Informació per als estudiants de l’àmbit de l’enginyeria de la Telecomunicació 2
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