
CRITERIS PER A DETERMINAR L'ORDRE D'ASSIGNACIÓ DE PLACES (outgoing)  

L’assignació de places de mobilitat es farà en base a una sèrie de criteris. Cada 

sol·licitud i opció serà valorada d’acord amb la suma dels apartats següents: 

1) Nota mitjana ponderada per crèdits de totes les assignatures amb nota a 

l'expedient, afavorint als estudiants que superen les assignatures en el seu 

temps (Gestió Acadèmica s'encarrega de fer aquest càlcul). Valoració:  
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𝑁 = nota mitjana de l’expedient 

2) Coneixement de llengües estrangeres.   

✓ Per acreditació oficial d'una primera llengua estrangera (només s'acceptaran 

certificats d’exàmens oficials d'acord amb la taula de certificats de la UPC):  

o Equivalent nivell B2.2: 0,50 punts o 

Superior nivell B2.2: 0,75 punts  

o Acreditació d'altres llengües (sempre que la primera llengua estrangera 

s'hagi acreditat amb un mínim de B2.2): 0,25 punts  

  

✓ Per haver superat d’assignatures amb docència en anglès (punts no 

sumatoris amb el punt anterior per acreditació d'anglès):  

o 18 a 30 ECTS: 0,5 punts 

o Més de 30 ECTS: 0,75 punts 

 

3) Per nombre de crèdits superats en el moment de la sol·licitud de la plaça a 

l'EEBE.  

✓ Més de 143 ECTS (24 assignatures): 1,0 punts  

✓ Més de 113 ECTS (19 assignatures): 0,5 punts  

4) Per la participació en el programa SALSA'M   

✓ 0.25 punts per quadrimestre, en cas que l’avaluació de l’activitat hagi estat 

satisfactòria.  

5) No podran participar a cap convocatòria de mobilitat d’estudis:  

1) Aquells estudiants que van acceptar la plaça de mobilitat concedida en una 

convocatòria anterior i no van dur a terme la mobilitat prevista sense causa 

justificada.  

2) Aquells estudiants que, tot i acceptar la plaça concedida en una altra convocatòria, 

van renunciar a la mateixa abans o durant l’intercanvi, sense cap causa justificada. 
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