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LLISTAT PROVISONAL de persones admeses per participar en els programes de 
mobilitat internacional durant el proper curs acadèmic 2020-2021. 
 

Estudis de GRAU de l’ESEIAAT 
 
 

PERSONES ADMESES 
 

Del 23 al 24 de març de 2020, totes les persones que hagin obtingut plaça de mobilitat 
hauran d’acceptar o renunciar a la plaça assignada a l’e-secretaria. 

 
Cas de no acceptar ni renunciar dins del termini establert s’entendrà que es renuncia 
a la plaça assignada i aquesta es considerarà vacant. 
 
 

Estudis  DNI  ID UNI  UNIVERSITAT  Quad Durada  Modalitat  Observ 

320GREDIDP  21789840P  D  DEGGEND01 
TECHNISCHE HOCHSCHULE 
DEGGENDORF  2  Un quad  Cr + Projecte 

(1), (2), (3) 

220GRETIND  43556022W  SF TAMPERE06 
TAMPEREEN 
AMMATTIKORKEAKOULU  1  Un quad  Cr + Projecte 

(1), (2), (3) 

220GREVAER  45372665J  D  KARLSRU01 
KARLSRUHER INSTITUT FÜR 
TECHNOLOGIE  2  Un quad  A determinar 

(1), (2), (3) 

320GREQUIM  45906535F  D  BERLIN02  TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN  2  Un quad  A determinar 

(1), (2), (3) 

220GREVAER  47814969Q  CZ BRNO01  VYSOKÉ UCENI TECHNICKÉ V BRNE  2  Un quad  A determinar 

(1), (2), (3) 

320GREDIDP  48127118D  B  BRUSSEL48  ODISEE  2  Un quad  Crèdits 

(1), (2) 

220GRETAER 
 

49256039K 
  PL RZESZOW02  UNIWERSYTET RZESZOWSKI  2  Un quad  A determinar 

(1), (2), (3) 

320GREDIDP  49756577X  B  BRUSSEL48  ODISEE  2  Un quad  Crèdits 

(1), (2) 

220GREVAER  53298073N  LT VILNIUS02 
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS 
UNIVERSITETAS  2  Un quad  A determinar 

(1), (2), (3) 

 
 
 (1) Assignació condicionada a complir, en el moment de fer la mobilitat, els requisits 
acadèmics previstos a la Normativa per a l’assignació de places de mobilitat per a 
l’estudiantat de grau de l'ETSEIAT. En cas contrari, es denegarà la mobilitat amb 
independència  dels tràmits realitzats. 
 
(2) Atenció requeriments lingüístics i acadèmics de la Universitat de destinació (veure web 
destinació) 
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(3) Els estudiants que vagin a fer TFG hauran de tenir en compte que el treball realitzat 
durant la mobilitat ha de ser equivalent, en número de crèdits ECTS, al TFG del grau de 
l’ESEIAAT que estiguin cursant.  
  
El seguiment dels estudiants de Grau, que cursen el TFG a l’estranger, es farà des de la 
Sotsdirecció de Relacions Internacionals de l’ESEIAAT. Només quan l’estudiant o estudianta 
hagi de fer un complement, per causa justificada, serà objecte de seguiment específic. En 
aquests casos, des de la Sotsdirecció que correspongui s’assignarà un tutor local, a 
l’ESEIAAT, vinculat a la especialitat de l’estudiant, que farà les funcions de co-director de 
TFG. En tornar, l’estudiant/ta de la seva estada, farà la defensa del projecte davant d’un 
tribunal, nomenat a tal efecte, que qualificarà l’estudiant/ta tenint en compte tant el treball i la 
nota obtinguda en destinació com el complement que ha realitzat.  

 
 
 

PERSONES PENDENT D’ASSIGNACIÓ DE PLAÇA 
 

Cap 

 
Molt important: 
 

 El compliment dels requeriments lingüístics de la Universitat de destinació serà 
responsabilitat de cadascuna de les persones seleccionades. El 
desconeixement o no compliment d’aquests requeriments implicarà l’anulꞏlació 
de la plaça de mobilitat assignada. 

 
 L’admissió definitiva correspondrà a la Universitat de destinació. 

 
 Abans d’efectuar la mobilitat es comprovaran els requisits acadèmics previstos 

a la Normativa de Mobilitat ESEIAAT. En cas contrari, es denegarà la mobilitat 
amb independència  del tràmits realitzats. 

 
 
Del 23 al 24 de març de 2020, totes les persones que hagin obtingut plaça de mobilitat 
hauran d’acceptar o rebutjar la plaça assignada a l’e-secretaria a Prisma. Cas de no 
acceptar ni renunciar dins del termini establert s’entendrà que es renuncia a la plaça 
assignada i aquesta es considerarà vacant. 
 
 
 
Terrassa, 20 de març de 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Sotsdirector de Relacions Internacionals 
Ignasi Gil Galí 


