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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 MÀSTER de l’ESEIAAT 
 
 

PERSONES ADMESES 
 
 

DNI Sigles ID Universitat Universitat assignada Quad Durada Modalitat Observacions 

24413857R 220MEI EC QUITO03 UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE 
QUITO 1 Un quad A determinar (1), (2), (3) 

39449046K 220MUAERON F  PARIS342 INSTITUT POLYTECHNIQUE DES 
SCIENCES AVANCÉES 2 Un quad Crèdits (1), (2) 

41015916Q 220MUAERON D  MUNCHEN02 TECHNISCHE UNIVERSITAET 
MUENCHEN 1 Tot el curs A determinar (1), (2), (3) 

41634780L 220MEI NL ENSCHED01 UNIVERSITEIT TWENTE 2 Un quad A determinar (1), (2), (3) 

45936287C 220MEI JP TOKYO07 KEIO UNIVERSITY 2 Un quad A determinar (1), (2), (3) 

47127618C 220MUAERON S  LINKOPI01 LINKOPINGS UNIVERSITET 1 Tot el curs A determinar (1), (2), (3) 

47444852S 220MUAERON F  PARIS342 INSTITUT POLYTECHNIQUE DES 
SCIENCES AVANCÉES 2 Un quad Crèdits (1), (2) 

47747592Y 220MUAERON PL WARSZAW02 POLITECHNIKA WARSZAWSKA 2 Un quad Crèdits (1), (2) 

49489001Q 205MUREM D  AACHEN01 RHEINISCH-WESTFAELISCHE 
TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN 1 Un quad A determinar (1), (2), (3) 

49829368Y 220MEI CZ BRNO01 VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE 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 
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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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