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Gestió de la mobilitat dels estudiants 2014-15. Informe de
valoració.
Tal com estableix el procés 390.3.4 (Gestió de la mobilitat de l’estudiant) del Sistema de
garantia interna de la qualitat (SGIQ) de l’ESAB, l’equip directiu fixarà uns objectius de
mobilitat, revisables anualment. Els agents implicats en la gestió de mobilitat són els següents:
Responsable
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Persones
i/o PDI i PAS ESAB
unitats implicades
Coordinadors de titulació
Àrea de coordinació i direcció / Relacions externes de la UTG-CBL
Servei de relacions internacionals UPC

1. Resultats i accions realitzades
1.1.

Convenis d’intercanvi

Actualment l’ESAB té convenis bilaterals per intercanvi d’estudiants amb 23 centres
universitaris estrangers (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Brasil, Estònia, França, Grècia, Hongria,
Itàlia, Mèxic, Polònia, Portugal, Romania i Turquia) i 10 centres de l’estat espanyol.
1.2.

Gestió de la mobilitat

El procés de gestió de mobilitat es pot resumir en les següents accions:
Estudiants locals outgoing
-

Sessió informativa als estudiants (novembre 2014).
Publicació oferta de places i termini enviament de sol·licituds de mobilitat (gener
2015).
Resolució i assignació de places (març 2015).
Reunió informativa sobre els tràmits a realitzar per als estudiants amb places
assignades (abril 2015)
Assessorament, redacció i signatura dels acords acadèmics (Learning Agreement) entre
els estudiants i l’ESAB (maig-juny 2015).
Preparació de la matrícula (juliol 2015).
Tràmits dels estudiants a la tornada.

Estudiants incoming
-

Resolució de les peticions d’estudiants d’intercanvi (abril-juny, octubre-novembre).
Sessió d’acollida Welcome Meeting al campus.
Assessorament i preparació de la matrícula (inici de cada quadrimestre).
Tràmits dels estudiants a la finalització de l’estada.

La informació dels tràmits i processos a realitzar tant abans com després de l’estada
d’intercanvi pot trobar-se a:
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https://cbl.upc.edu/ca/els-serveis/cataleg-de-serveis/informacio-i-tramitsacademics/mobilitat-destudiants
1.3.

Nombre d’estudiants de mobilitat

El curs 2014/15 un total de 7 estudiants “outgoing” i 16 estudiants “incoming” han realitzat
estades d’estudis o pràctiques mitjançant programes de mobilitat. La distribució per destinació
i procedència es descriu a les taules següents.

Taula 1. Distribució d’estudiants outgoing

Taula 2. Distribució d’estudiants incoming.

2. Anàlisi i valoració
El nombre d’estudiants de mobilitat “outgoing” es considera baix; un objectiu d’acord amb els
estàndards del sistema universitari català seria que el 20% dels graduats hagin realitzat una
estada de mobilitat. Això suposaria triplicar el nombre d’estades de mobilitat que es realitzen
de mitjana en els darrers cursos. Per aquest motiu es procurarà signar convenis amb
universitats on el requeriment de llengua no sigui un obstacle important. Cal recordar que en
molts casos es demana als estudiants l’acreditació d’un nivell B1 en anglès i/o la llengua pròpia
de cada universitat segons els casos. En aquest sentit s’estan tramitant diferents acords amb
universitats americanes, australianes i europees per poder ampliar l’oferta de destinacions.
També es procurarà millorar l’acompanyament i assessorament dels estudiants, juntament
amb el Servei de Gestió Acadèmica i el Gabinet de Relacions Internacionals s’ha organitzat la
sessió informativa de mobilitat amb molt bona resposta per part dels estudiants.
Pel que fa als estudiants “incoming” la majoria d’estudiants del curs 14-15 provenen de països
d’Amèrica Llatina tal com es veu a la taula. Per tal de facilitar la vinguda d’estudiants
estrangers s’ha programat el conjunt d’assignatures ofertes en anglès amb el mínim de
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solapaments i s’ha donat d’alta una nova assignatura optativa Experimental Projects in
Biosystems and Agrifood Engineering que permet als estudiants “incoming” realitzar un
projecte de recerca dirigit per un professor de l’ESAB. També es participarà en el programa
SALSA’M organitzat des del Servei de Llengües de la UPC en el qual estudiants locals actuen
com a mentors dels estudiants “incoming”, amb l’objectiu de facilitar l’acollida i l’adaptació
d’aquests estudiants.
El diferents programes de mobilitat als que participa la UPC, i en particular el nou programa
Erasmus+, integra moltes convocatòries d’ajuda a la mobilitat per estudiants de grau i màster,
PDI i PAS. Es considera estratègic per l’ESAB que tota la comunitat pugui aprofitar-se d’aquests
programes com a eina d’internacionalització i col·laboració amb centres universitaris d’arreu
del món. Des de la direcció de l’Escola es procurarà oferir tota l’ajuda necessària a la realització
de propostes i preparació de sol·licituds a tota la comunitat ESAB.

3. Propostes de millora
Tal com es recull en l’anàlisi dels resultats es proposen les següents accions de millora:
-

Augmentar els convenis d’intercanvi en centres on els estudiants de l’ESAB puguin
cursar assignatures o realitzar treballs final de grau en anglès.
Millorar l’acollida dels estudiants incoming.
Promocionar la mobilitat de professors mitjançant el programa Erasmus+
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