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LLISTAT PROVISONAL de persones admeses per participar en els programes de 
mobilitat internacional durant el proper curs acadèmic 2021-2022. 
 

Estudis de GRAU de l’ESEIAAT 
 
 

PERSONES ADMESES 
 

Del 23 al 24 de març de 2021, 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 UNIVERSITAT  UNIVERSITAT  QUAD Durada  Modalitat  Observacions

320GREDIDP  20895397N  I  NAPOLI01 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II  1  Un quad  A determinar  (1), (2), (3) 

320GREDIDP  39398020D  D  WIESBAD01  HOCHSCHULE RHEINMAIN  1  Un quad  Crèdits  (1), (2) 

320GREDIDP  39500615R  D  WIESBAD01  HOCHSCHULE RHEINMAIN  2  Un quad  Crèdits  (1), (2) 

220GRETIND  39931121Q  D  KAISERS01  TECHNISCHE UNIVERSITAET KAISERSLAUTERN 1  Un quad  A determinar  (1), (2), (3) 

320GREDIDP  41546832T  I  BARI05  POLITECNICO DI BARI  2  Un quad  A determinar  (1), (2), (3) 

320GREDIDP  41606699K  D  AALEN01  HOCHSCHULE AALEN  2  Un quad  Crèd + Proj  (1), (2), (3) 

320GREDIDP  45985286Y  D  WIESBAD01  HOCHSCHULE RHEINMAIN  1  Un quad  Crèdits  (1), (2) 

220GREVAER  46377908H  I  NAPOLI01 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 
FEDERICO II  2  Un quad  A determinar  (1), (2), (3) 

220GRETIND  46422260A  B  LIEGE38  HAUTE ÉCOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE  2  Un quad  A determinar  (1), (2), (3) 

320GELEMEC  47418554Y  HU BUDAPES02 
BUDAPESTI MUSZAKI ES 
GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM  1  Un quad  A determinar  (1), (2), (3) 

320GREDIDP  47743155P  P  BRAGA01  UNIVERSIDADE DO MINHO  1  Un quad  Crèd + Proj  (1), (2), (3) 

320GREDIDP  48053199N  D  WIESBAD01  HOCHSCHULE RHEINMAIN  1  Un quad  Crèdits  (1), (2) 

220GRETIND  49269141J  D  KARLSRU01  KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE  2  Un quad  A determinar  (1), (2), (3) 

320GREDIDP  49664402L  PL LODZ02  POLITECHNIKA LODZKA  1  Un quad  A determinar  (1), (2), (3) 

320GREDIDP  53865874N  D  BREMEN01  UNIVERSITÄT BREMEN  2  Un quad  A determinar  (1), (2), (3) 

220GREVAER  54167850K  CN BEIJING04  BEIHANG UNIVERSITY  2  Un quad  A determinar  (1), (2), (3) 

320GREDIDP  78098360C  D  WIESBAD01  HOCHSCHULE RHEINMAIN  1  Un quad  Crèdits  (1), (2) 

320GREMECA  YA1761753  PL GDANSK02  POLITECHNIKA GDANSKA  1  Un quad  A determinar  (1), (2), (3) 
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 (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) 
 
(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 2021, 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, 22 de març de 2021 
 

 
 
 

 
Sotsdirector de Relacions Internacionals 
Ignasi Gil Galí 


