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1.1 ERASMUS+: 

 

1. Què és? 

El Programa ERASMUS ofereix la possibilitat d’estudiar a l’estranger durant un semestre o tot 
un curs, fet que dependrà de l’estudiant i la universitat de destí. Es concedeix una beca 
ERASMUS+, per la qual es beneficien tots els estudiants que vulguin participar-hi. 

 

 

2. Quins requisits s’han de complir? 

En primer lloc, un dels requisits que s’ha de complir és que els estudiants estiguin cursant segon 
curs o tercer en el moment que es vol fer la sol·licitud. En segon lloc, es requereix tenir almenys 
un nivell d’anglès B2.1. 

 

3. Com s’assignen les places? 

L’assignació de les places ofertes es realitza mitjançant una subhasta, que parteix d’un rànquing 
publicat anteriorment, que té en compte diferents mèrits curriculars. És a dir, depenent de 
l’assoliment d’aquests mèrits un pot tenir preferència per triar la plaça que vulgui. 

 

4. Es pot sol·licitar més d’un programa de mobilitat? 

Sí, tenint en compte que si s’és acceptat en més d’un programa per al mateix curs cal optar per 
un i presentar la renúncia als altres seguint el procediment indicat. 

 

5. Es poden demanar altres beques? 

A part de concedir la beca ERASMUS+, que es gestiona directament des de l’ORE, també se’n 
poden obtenir dues més: la de Mobilitat del Ministeri i la MOBINT de la Generalitat. Totes dues 
s’obtenen depenent de si es compleixen els seus requisits; són beques que no gestiona l’Oficina 
de Relacions Exteriors (ORE), per la qual cosa caldrà estar pendent de la informació que es 
publiqui a l’apartat de Notícies de La Meva UdG. 

Aquest curs també es poden sol·licitar les beques del Banco Santander (gestionades per l’ORE). 
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6. Com es pot trobar allotjament? 

Tant l’allotjament com el viatge han de ser gestionats pel mateix estudiant. No obstant, les 
universitats de destí faciliten informació sobre l’intercanvi i l’allotjament. 

 

7. Quants crèdits s’han de cursar? 

Per poder realitzar l’ERASMUS + s’ha d’estar matriculat, com a mínim, de 30 crèdits, si l’estada 
és anual; si és semestral, calen 15 crèdits matriculats. Excepte si és l’últim curs del grau. 

 

8. Quants crèdits es reconeixen? 

Cada mes d’estada equival a 1,5 crèdit, per tant, per obtenir els 6 crèdits de reconeixement cal 
fer una estada de 4 mesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 PROMETEU: 
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1. Què és? 

El Programa PROMETEU ofereix la possibilitat d’estudiar a l’estranger, concretament a 
Amèrica o Rússia, durant un semestre. En aquest programa hi ha un tipus de beca que es 
concedeix, que és BANCO SANTANDER, però no tots els estudiants que optin marxar de 
PROMETEU es poden beneficiar d’aquesta beca, excepte si es compleixen els requisits. 

 

2. Quins requisits s’han de complir? 

El requisit que s’ha de complir és que els estudiants estiguin cursant segon o tercer curs en el 
moment que vulguin fer la sol·licitud. 

 

3. Com s’assignaràn les places? 

L’assignació de les places ofertes es realitza mitjançant una subhasta, un cop publicat el 
rànquing on figuren els diferents mèrits curriculars. És a dir, depenent d’aquests mèrits, un pot 
tenir preferència per triar la plaça que vulgui. 

 

4. Es pot sol·licitar més d’un programa de mobilitat? 

Sí, tenint en compte que si s’és acceptat en més d’un programa per al mateix curs cal optar-ne 
per un i presentar la renúncia dels altres, seguint el procediment indicat. 

 

5. Com es pot trobar allotjament? 

Tant l’allotjament com el viatge han de ser gestionats pel mateix estudiant. No obstant, les 
universitats de destí faciliten informació sobre l’intercanvi i l’allotjament. 

 

6. Quants crèdits s’han de cursar? 

Per poder realitzar el PROMETEU s’ha d’estar matriculat, com a mínim, de 15 crèdits si l’estada 
és semestral. 

 

7. Quants crèdits es reconeixen? 

Cada mes equival a 1,5 crèdit, per tant, per obtenir els 6 crèdits de reconeixement cal fer una 
estada de 4 mesos. 

1.3 SICUE: 
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1. Què és? 

El Programa SICUE ofereix la possibilitat d’estudiar en una de les universitats espanyoles, amb 
les que hi ha un conveni establert prèviament, durant tot un curs. En aquest programa no es 
concedeix cap tipus de beca especial per aquesta mobilitat. 

 

2. Quins requisits s’han de complir? 

El requisit que s’ha de complir és que els estudiants estiguin cursant segon o tercer curs en el 
moment que vulguin fer la sol·licitud. 

 

3. Com s’assignarà les places? 

L’assignació de les places ofertes es realitza mitjançant una subhasta, un cop publicat el 
rànquing on figuren els diferents mèrits curriculars. És a dir, depenent d’aquests mèrits, un pot 
tenir preferència per triar la plaça que vulgui. 

 

4. Es pot sol·licitar més d’un programa de mobilitat? 

Sí, tenint en compte que si s’és acceptat en més d’un programa per al mateix curs és cal optar-
ne per un i presentar la renúncia dels altres, seguint el procediment indicat. 

 

5. Com es pot trobar allotjament? 

Tant l’allotjament com el viatge han de ser gestionats pel mateix estudiant. No obstant, les 
universitats de destí faciliten informació sobre l’intercanvi i l’allotjament. 

 

6. Quants crèdits s’han de cursar? 

Per poder realitzar la mobilitat SICUE s’ha d’estar matriculat com a mínim de 30 crèdits. 
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1.4 ETAP: 

 

 Aquesta activitat és organitzada per la 
Xarxa ETAP (European Taxation and 
Accounting in Practice), en la qual participen 
16 universitats (Alemanya, Anglaterra, 
Austria, Bèlgica (2), Espanya, Finlàndia (2), 
França, Grècia, Hongria, Letònia, Lituània, 
Portugal, República Txeca i Rússia). 

Els objectius d’aquesta estada curta (una 
setmana) és treballar casos i materials 
comptables que permetin que els estudiants 
europeus que hi participen coneguin la 
dimensió de la comptabilitat europea. Així 
doncs, com es dona a entendre, el tema de 
treball es basa en les normes internacionals 
d’informació financera. 

Durant l’estada, als matins es realitzen 
activitats acadèmiques que consten d’una 
presentació de la norma internacional que 
cal treballar i que imparteixen els professors, 

i després, la resolució de casos pràctics de caire comptable, en grups de sis estudiants (un de 
cada universitat), per posar en comú plantejaments que des del punt de vista comptable es 
duen a terme amb vista a la realitat econòmica, jurídica i social dels països de procedència dels 
participants. 

A part d’activitats acadèmiques, també es realitzen activitats culturals perquè els estudiants 
puguin conèixer el país i relacionar-se amb la resta del grup. 

El requisit bàsic per a poder participar-hi és que l’estudiantat ha de tenir, com a mínim, un nivell 
B2.1 d’anglès. 

Si s’opta per realitzar-se aquesta activitat o estada curta (una setmana), s’obtenen 3 crèdits de 
reconeixement acadèmic. A més a més, els estudiants que vulguin sortir d’ERASMUS+ o 
PROMETEU obtindran 0,5 punts per a la subhasta de places. 
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1.5 EUROWEEK: 

 

 L’Euroweek és un projecte que va néixer el curs 
94/95 en el marc de la xarxa PRIME Networking. 

Es formen equips internacionals de sis 
estudiants de tres universitats diferents, que 
treballen un projecte durant els mesos abans 
d’anar a la ciutat on es duu a terme l’exposició 
del projecte, amb l’ajuda dels seus professors 
tutors. Concretament, són dos estudiants de 
cada universitat que, per posar en comú el 
treball amb els altres estudiants de les altres 
dues institucions, s’han de comunicar per xarxa 
social, com per exemple, el Skype. 

Les activitats realitzades durant la setmana 
consisteixen a preparar un estand informatiu del 
treball que s’ha fet i en la presentació del 
projecte davant d’un jurat, que avaluarà cada 
projecte. 

Els objectius que es volen complir amb aquest projecte són donar valor als coneixements dels 
estudiants posant-los en un marc de treball internacional i millorar les seves capacitats laborals 
tot oferint-los una pràctica de presentar conclusions i solucions a un tema en un entorn 
multinacional i el més real possible. 

A part d’activitats acadèmiques, també s’hi realitzen activitats culturals per tal que els 
estudiants puguin conèixer el país i relacionar-se amb la resta del grup. 

El requisit bàsic per a poder participar-hi és que l’estudiantat ha de tenir, com a mínim, un nivell 
B2.1 d’anglès. 

Si s’opta per realitzar-se aquesta activitat o estada curta (una setmana), s’obtenen 3 crèdits de 
reconeixement acadèmic. A més a més, els estudiants que vulguin sortir d’ERASMUS+ o 
PROMETEU obtindran 0,5 punts per a la subhasta de places. 
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1.6 INTERNATIONAL WEEK: 

 

  

L’International Week és un programa que 
va ser fundat per l’Edutus College, a 
Budapest l’any 1995. 

L’activitat consisteix en participar en uns 
seminaris impartits per professors 
d’universitats internacionals. Un cop 
acabades totes les xerrades es realitza una 
prova sobre les conferències escollides. 

Els objectius que es pretenen assolir amb 
aquesta experiència són: adquirir 
coneixements sobre temes internacionals 
de diferents camps de l’àrea empresarial, 
donar l’oportunitat de practicar i/o millorar 
les habilitats comunicatives en anglès i el 
de saber-se moure i actuar en un àmbit 
internacional. 

 

 

A part d’activitats acadèmiques, també es realitzen activitats culturals per tal que els estudiants 
puguin conèixer el país i relacionar-se amb la resta del grup. 

El requisit bàsic per a poder participar-hi és que l’estudiantat ha de tenir, com a mínim, un nivell 
B2.1 d’anglès. 

Si s’opta per realitzar-se aquesta activitat o estada curta (una setmana), s’obtenen 3 crèdits de 
reconeixement acadèmic. A més a més, els estudiants que vulguin sortir d’ERASMUS+ o 
PROMETEU obtindran 0,5 punts per a la subhasta de places. 
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1.7 INTERNATIONAL EVENT IN ARNHEM: 

 

 L’International Event in Arnhem és un projecte 
que s’organitza des de la HAN University of 
Applied Science, dels Països Baixos, amb la 
col·laboració de la Hull-Univeristy 
d’Anglaterra. Aquesta activitat s’inicia a Hull, 
on comença el joc de simulació de negocis que 
finalitzarà a Arnhem. Des de la Universitat de 
Girona es participarà en l’última part del 
programa, la que té lloc als Països Baixos. 

Com tot programa internacional ens obra la 
mirada a conèixer altres maneres de treballar, 
amb un altre idioma, i treballant en equip amb 
membres d'altres nacionalitats, fet que 
enriqueix molt als estudiants. També es podran 
gaudir d’activitats culturals variades. Tot 
programa de mobilitat obre portes i marca una 
diferència en el CV. 

 

 

L’activitat està dirigida essencialment a estudiants de segon curs. El requisit bàsic per a poder 
participar-hi és que l’estudiantat ha de tenir, com a mínim, un nivell B2.1 d’anglès. 

Si s’opta per realitzar aquesta activitat o estada curta, s’obtenen 3 crèdits de reconeixement 
acadèmic. A més a més, els estudiants que vulguin sortir d’ERASMUS+ o PROMETEU obtindran 
0,5 punts per a la subhasta de places. 
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1.8 ACADEMIC PARTNER STUDENT: 

 

Academic Partner Student és una activitat que tracta d’ajudar aquells estudiants que venen 
d’ERASMUS+ o PROMETEU a Girona i els costa adaptar-se al curs universitari a què s’han 
matriculat, és a dir, al seguiment de les assignatures, a la manera d’impartir-se les classes, a la 
comprensió de l’idioma, entre d’altres aspectes, ja que cada país té un sistema propi 
d’organitzar-se i programar les classes. 

A l’estudiant que participa com a academic partner student se li assigna un estudiant Erasmus 
o més d’un, a qui dona suport acadèmicament i a qui ajuda en els dubtes i preguntes que tingui 
sobre les assignatures. La idea és fer un amic estranger i donar-li el suport que li calgui. 

A més a més, conèixer un estudiant d’un altre país obre diferents portes a l’academic partner 
Student, ja sigui per si en un futur decideix realitzar una estada al país de l’estudiant estranger, 
ja sigui per l’experiència que suposa una activitat continuada de relació amb aquest estudiant, 
ja sigui pel fet de descobrir altres valors d’aprenentatge, així com, una cultura i un estil de vida 
diferents al seu. 

 

 

 

Sobretot, cal no confondre aquesta tasca amb la de les funcions de “tutor” de les tasques 
administratives en el procés de matrícula, ja que, d’aquest tipus de serveis, se n’encarreguen 
altres persones. 

El requisit que s’ha de complir per ser academic partner student és que s’ha de ser del mateix 
curs o de cursos més alts que l’estudiant estranger. També, en el cas que es realitzi 
l’acompanyament acadèmic a un estudiant de parla anglesa, s’ha de tenir un nivell B2.1. 

Si s’opta per realitzar aquesta activitat, s’obtenen 2 crèdits de reconeixement acadèmic 
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1.9 SEMINARS: 

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials rep professors internacionals de qualsevol 
país europeu durant el curs acadèmic. Aquests professors realitzen els anomenats, SEMINARS 
o conferències, en les quals es posen a debat temes diferents relacionats amb l’economia, el 
món de l’empresa o la comptabilitat. 

 

Així doncs, es dona la possibilitat que els 
estudiants de la FCEE puguin assistir a 
aquestes conferències. De cada conferència 
se n’ha de lliurar un resum. 

També, cal ressaltar que els Seminars donen 
l’oportunitat als estudiants inscrits de tenir 
contacte amb aquest professorat estranger, 
el qual pot ser una via d’orientació si es té 
interès de fer un ERASMUS+ o un altre tipus 
d’estada. 

 

Els SEMINARS s’ofereixen tant en el primer (Autumn Seminars) com en el segon semestre 
(Spring Seminars) i es tracta d’una activitat molt recomanable per a l’estudiantat de la Facultat 
ja que s’aprèn a observar diversos fenòmens de l’àmbit econòmic des de perspectives diferents. 

Els requisit que s’ha de complir és que els participants han de tenir un nivell B2.1 d’anglès. 

Si s’opta per realitzar aquesta activitat s’obtenen 3 crèdits de reconeixement acadèmic. 
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Per acabar, l’Oficina de Relacions Internacionals recomana de realitzar les diferents activitats 
esmentades anteriorment, ja que són oportunitats que obren moltes portes al vostre futur. A 
part, no cal oblidar que una experiència així ajuda positivament a créixer en diferents aspectes 
de la vida perquè enriqueix àmpliament el coneixement de cultures, opinions i aprenentatges 
assolits fins al moment. 

Com podeu veure us hem descrit breument cada activitat, però, amb tot, us poden sorgir dubtes 
igualment. Així doncs, per a qualsevol informació o pregunta, no dubteu a venir a l’Oficina de 
Relacions Internacionals o bé enviar un correu a ori.economiques@udg.edu, on estem a la 
vostra disposició. 

Tingueu present que, pel que fa als terminis d’entrega del formulari per realitzar algunes 
d’aquestes activitats s’avisa amb un correu electrònic a tots els estudiant i, també, se’n 
publiquen cartells a les aules. Estigueu-ne al cas! 


