
    
   

Centre Internacional de la URV 
Curs acadèmic 2020-2021 

1 

 
 
Annex II. REQUERIMENTS ESPECÍFICS 
 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 
DE MOBILITAT INTERNACIONAL 2021/2022: 

PROGRAMA ERASMUS+ ESTUDIS 

 

REQUERIMENTS ESPECÍFICS SEGONS ENSENYAMENT DE LA URV 

ESCOLA TÈCNICA I SUPERIOR D’ARQUITECTURA  

Grau d’Arquitectura Els estudiants han d’haver superat el 50% dels crèdits en el moment de 
realitzar la mobilitat. 

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE LA SALUT I L’ESPORT  

Tots els 
ensenyaments 

Els estudiants han d’haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de 
presentar la sol·licitud. 

FACULTAT D’ENOLOGIA 

Tots els 
ensenyaments 

En el moment de l’adjudicació de les places, es valoraran els coneixements 
d'idiomes relacionats amb la plaça sol·licitada. 

FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA  

Tots els 
ensenyaments 

Els estudiants han d’haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de 
presentar la sol·licitud. 

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES 

Ensenyaments de 
Grau 

Els estudiants han d’haver superat la totalitat dels crèdits de primer curs en 
el moment de realitzar la mobilitat. 

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT  
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Tots els 
ensenyaments 

En el moment de fer la sol·licitud els estudiants no poden tenir assignatures 
suspeses. 

FACULTAT DE LLETRES 

Tots els 
ensenyaments 

Els estudiants han d’haver superat la totalitat dels crèdits de primer curs en 
el moment de realitzar la mobilitat. 

Estudis de 
Comunicació 

Per sol·licitar la plaça s'ha d'haver superat 100 crèdits (és a dir, estar 
matriculats a tercer de grau). La mobilitat es podrà efectuar a partir de quart 
curs. Els alumnes de Màster no estan subjectes a aquest requisit.  

En fer la sol·licitud caldrà incloure-hi l'expedient acadèmic actualitzat.  

La prova de nivell d'idioma és obligatòria per fer un Erasmus en cas de no tenir 
certificat d'idioma i el resultat es valorarà en el procés de selecció: Tots els 
estudiants que vulguin demanar una beca Erasmus i no tinguin un certificat de 
nivell homologable amb el Marc Comú de Referència del Consell d'Europa 
(escala de A1 a C2) han de fer la prova de nivell (francès si es demanen destins 
a França, italià per Itàlia i anglès per la resta de països). Algunes universitats 
demanen un nivell mínim i, si l’estudiant no l'assoleix en la prova de nivell, 
haurà d'acreditar que l’està estudiant per assolir-lo abans de fer l'estada. 

Grau d’Anglès 
En fer la sol·licitud, els alumnes han d’estar matriculats com a mínim a segon 
curs i haver aprovat totes les assignatures de primer curs. Els alumnes 
matriculats a primer curs poden sol·licitar una plaça de mobilitat, però la seva 
estada de mobilitat restarà condicionada a l’aprovació de tots els crèdits de 
primer curs. 

Els estudiants que vulguin fer una estada ERASMUS + a una universitat del 
Regne Unit i d’Irlanda hauran d’acreditar un domini de l’anglès equivalent al 
nivell B2 o superior (Marc europeu comú de referència), igual que en el cas 
dels altres països on les assignatures s’imparteixen en anglès. Els estudiants 
que vulguin fer una estada ERASMUS + a una universitat situada a un país no 
anglòfon (p.e., Islàndia, Polònia, Alemanya) on les assignatures s’imparteixen 
en un altre idioma, només es podran matricular d’aquestes assignatures si 
s’acredita el nivell B1 de la llengua en la qual s’hagi impartit l’assignatura. 

L’alumne podrà matricular el treball de fi de grau i fer-lo a la universitat 
d’acollida sempre que compti amb el vistiplau de la coordinadora de mobilitat 
departamental. 

L’alumne també podrà matricular el treball de fi de grau i fer-lo a distància des 
de la universitat d’acollida sempre que compti amb el vistiplau de la 
coordinadora de mobilitat departamental i el vistiplau del tutor URV del treball 
de fi de grau. 
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FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA 

Tots els 
ensenyaments de 
Grau 

Els estudiants han d’haver superat la totalitat dels crèdits de primer curs en 
el moment de realitzar la mobilitat. 

Tots els 
ensenyaments de 
Grau, Màster i 
Doctorat 

Tots els estudiants han d’acreditar quin nivell d’idioma tenen mitjançant un 
certificat oficial o la prova de nivell del Servei Lingüístic 

FACULTAT DE QUÍMICA 

Grau de Química Els estudiants han d’haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de 
presentar la sol·licitud 

Grau de Bioquímica i 
Biologia Molecular 

Els estudiants han d’haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de 
presentar la sol·licitud 

 

 

 

 


