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Gestió de la mobilitat dels estudiants 2015-16. 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 Eloi Pineda Soler, Sotsdirector relacions externes i promoció 

Persones i/o 
unitats implicades 

PDI i PAS ESAB 

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 31 centres 
universitaris fora de l’estat espanyol i 10 centres dins l’estat espanyol. La llista de convenis  
bilaterals és pública a: 

http://esab.upc.edu/ca/CursActual.%20Mobilitat/Mobilitat/universitats-amb-conveni-bilateral 

Els convenis, així com els estudiants de mobilitat, que es valoren en aquest document 
corresponen només als programes de grau i màster propis de l’ESAB. La mobilitat dels graus i 
màsters interuniversitaris no es valora, ja que la seva gestió no recau directament en l’ESAB. 

Visites d’universitats i nous convenis 
Durant el curs 2015-16 hem acollit les visites de responsables de mobilitat i professors dels 
centres següents: 

- Dr Gilles Trystram, director general, i Mme Marine Godaux, European and 
International Adviser, d’AgroParisTech Universitat Paris-Saclay. Octubre 2015. 

- Professor Marcelo da Costa Ferreira, Universidade Estadal Paulista, Faculdade de 
ciencias agrarias e veterinarias, Brasil. Gener 2016 

- Professors Peter van Gastel, coordinador del programa International Farm 
Management, i Esther Vennekens, coordinadora del programa Business Administration 
& Agribusiness, de la HAS University of Applied Sicences, Holanda. Abril 2016. 

- Delegació de l’Instituto Técnico Agrícola de Colòmbia. Abril 2016 
- Professors Renata Husinec, coordinadora Erasmus, i Silvije Jercinovic, departament 

d’economia agrària, del College of Agriculture at Krizevci, Croàcia. La seva estada es 
realitza en el marc del programa Erasmus+ per a PDI. Abril i maig 2016 

- Sigitas Naruševičius, degà de la Management and Engineering faculty, Alytaus Kolegija, 
Lituània. Juny 2016 

S’han signat, nous o per renovació, els següents convenis bilaterals d’intercanvi: 

http://esab.upc.edu/ca/CursActual.%20Mobilitat/Mobilitat/universitats-amb-conveni-bilateral
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Taula 1. 

 

També s’han signat convenis de col·laboració entre la UPC i l’Instituto Técnico Agrícola de 
Colòmbia, amb l’objectiu que professors d’aquest institut vinguin a fer estudis de màster, i 
entre la UPC i la University of Namíbia, amb l’objectiu d’establir col·laboració en docència i 
recerca. 

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 2015). 
- Publicació oferta de places i termini enviament de sol·licituds de mobilitat (gener 

2016). 
- Resolució i assignació de places (març 2016). 
- Reunió informativa sobre els tràmits a realitzar per als estudiants amb places 

assignades (abril 2016) 
- Assessorament, redacció i signatura dels acords acadèmics (Learning Agreement) entre 

els estudiants i l’ESAB (maig-juny 2016). 
- Preparació de la matrícula (juliol 2016). 
- 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 i activitats del programa Salsa’m de la 

UPC. 
- 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: 

https://cbl.upc.edu/ca/els-serveis/cataleg-de-serveis/informacio-i-tramits-
academics/mobilitat-destudiants 

1.3. Nombre d’estudiants de mobilitat 

País Universtat Població 
Finlàndia Lahti University of Applied Sciences Lahti 
Holanda HAS University of Applied Sicences Hertogenbosch 
Lituània ALYTAUS KOLEGIJA University of Applied Sciences Alytus 
Portugal Polytechnic Institute of Coimbra Coimbra 

Suècia Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala 
 
Universitat Població 
Jaume I  Castelló 
Universidad de La Laguna Tenerife 
Universitat Politècnica de València València 

Universidad Pública de Navarra Navarra 

Universidad de Valladolid Valladolid 
 

https://cbl.upc.edu/ca/els-serveis/cataleg-de-serveis/informacio-i-tramits-academics/mobilitat-destudiants
https://cbl.upc.edu/ca/els-serveis/cataleg-de-serveis/informacio-i-tramits-academics/mobilitat-destudiants
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El curs 2015/16 un total de 10 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 duplicar el nombre d’estades de mobilitat que es realitzen 
de mitjana en els darrers cursos. Per aquest motiu es procurarà signar més 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/B2 en anglès i/o la llengua 
pròpia de cada universitat segons els casos. En aquest sentit s’estan tramitant diferents acords 
amb diverses universitats per poder ampliar l’oferta de destinacions. Aquest darrer curs s’han 

Pais Universitat Programa de mobilitat Nombre 
d'estudiants 

Alemanya UNIVERSITÄT BONN KA103 Erasmus+ estudis 1 
Àustria UNIVERSITÄT FÜR BODENKULTUR WIEN KA103 Erasmus+ estudis 2 
Bèlgica UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN KA103 Erasmus+ estudis 1 
Espanya UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID SICUE-SÈNECA 1 

França FÉDÉRATION DES ECOLES SUPÉRIEURES 
D'INGÉNIEURS EN AGRICULTURE KA103 Erasmus+ estudis 1 

Itàlia UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA KA103 Erasmus+ estudis 1 
Polònia UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU KA103 Erasmus+ estudis 1 

Portugal UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO 
DOURO KA103 Erasmus+ estudis 1 

Xile PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE AMÈRICA LLATINA 1 
 

Pais Universitat Programa de mobilitat Nombre 
d'estudiants 

Bèlgica HAUTE ÉCOLE CHARLEMAGNE KA103 Erasmus+ estudis 2 

Espanya UNIVERSIDAD DE LEÓN SICUE-SÈNECA 1 

Espanya UNIVERSIDAD DE VIGO SICUE-SÈNECA 1 
Estònia EESTI MAAÜLIKOOL KA103 Erasmus+ estudis 1 

Finlàndia LAHTI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCE KA103 Erasmus+ estudis 1 

França UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER KA103 Erasmus+ 
pràctiques 1 

Grècia TECHNOLOGIKO EKPEDEFTIKO IDRIMA ATHINAS KA103 Erasmus+ estudis 1 

Itàlia UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA KA103 Erasmus+ estudis 2 

Itàlia UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
KA103 Erasmus+ 
pràctiques 1 

Itàlia UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI KA103 Erasmus+ estudis 1 

Itàlia UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE KA103 Erasmus+ estudis 1 

Polònia UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU KA103 Erasmus+ estudis 3 
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signat convenis amb dos centres que ofereixen programes internacionals en anglès: HAS 
University of Applied Sicences (Holanda) i Alytaus Kolegija (Lituània). 

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 15-16 provenen de països 
europeus, en comparació amb any anteriors on procedien bàsicament d’Amèrica. El darrer 
curs, per tal de facilitar la vinguda d’estudiants estrangers es va programar el conjunt 
d’assignatures ofertes en anglès amb el mínim de solapaments i es va donar 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. 
Per tal d’augmentar els estudiants “incoming” caldria augmentar encara més la oferta 
d’assignatures en anglès. 

El curs 2015-16 s’ha participat 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. Es considera molt positiva la 
resposta en les enquestes de satisfacció. 

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. 

Per últim, es pretén millorar la internacionalització dels programes de màster explorant la 
possibilitat d’implementar dobles titulacions amb centres estrangers. 

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. 

- Promocionar la mobilitat de professors mitjançant el programa Erasmus+ 
- Iniciar el procés per implementar dobles titulacions de màster conjuntament amb 

universitats estrangeres. 
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