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2n LLISTAT PROVISONAL de persones admeses per participar en els programes de mobilitat 

internacional durant el proper curs acadèmic 2023-2024. 
 

Estudis de GRAU de l’ESEIAAT 
 
 

PERSONES ADMESES 
 

DNI Estudis ID Universitat Universitat assignada QUAD Durada Modalitat Observacions 

39940827Q 220GRETAER B  ANTWERP59 
KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL, 
KATHOLIEKE HOGESCHOOL 
ANTWERPEN 

2 Un quad  TFE (1), (2), (3) 

46377817L 320GREMECA I  ROMA16 UNIVERSITA DEGLI STUDI ROMA TRE 1 Un quad  Crèdits (1), (2) 

47441549R 220GRETIND JP KYOTO02 KYOTO INSTITUTE OF TECHNOLOGY 1 Un quad  TFE (1), (2), (3) 

47978370W 220GRETIND N  TRONDHE01 
NORGES TEKNISK-
NATURVITENSKAPELIGE 
UNIVERSITET NTNU 

1 Un quad  A determinar (1), (2), (3) 

48256689K 220GRETAER D  KARLSRU01 KARLSRUHER INSTITUT FUER 
TECHNOLOGIE 2 Un quad  A determinar (1), (2), (3) 

49360949M 320GREDIDP SF ROVANIE01 LAPIN YLIOPISTO 2 Un quad  Crèdits (1), (2) 

53339194D 320GREEIA NL ENSCHED01 UNIVERSITEIT TWENTE 2 Un quad  A determinar (1), (2), (3) 

53867606L 220GRETIND NL BREDA01 STICHTING AVANS 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'ESEIAAT. 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) 
 
(3) Les persones 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.  

 
 

PERSONES PENDENT D’ASSIGNACIÓ DE PLAÇA 
 

CAP 
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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’anul·lació 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. 

 
 
El dia 23 de març de 2023, 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. 
 
 
 
 
Terrassa, 20 de març de 2023 

 
 
 

 
 
 
Sotsdirector de Relacions Internacionals 
Ignasi Gil Galí 
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