
       

 

 

Programa de mobilitat 
 
ESADE ha tingut sempre una vocació marcadament internacional, per la qual cosa ha anat 
consolidant progressivament les seves relacions amb universitats d’arreu del món. 
 
Els alumnes de 4t curs del Grau en Dret tindran l’oportunitat de fer un intercanvi acadèmic 
internacional en una de les 37 universitats prestigioses de 17 països d’arreu del món amb 
què ESADE té acords d’intercanvi. 
 
A continuació, es presenten els procediments del programa d’intercanvi que es proposa. 
En concret, es descriu com encaixa l’intercanvi dins l’estructura del programa de grau, 
s’indiquen els requisits per poder participar en aquest programa i s’enumeren les escoles i 
les universitats en què es podrà fer l’intercanvi. 
 
 
Programa d’intercanvi: sistema de reconeixement i acumulació de crèdits  
 
La Facultat de Dret reconeixerà un màxim de 30 ECTS als alumnes per la seva participació 
en el programa d’intercanvi. Per obtenir aquests 30 ECTS, s’han d’haver superat les 
assignatures cursades a les universitats de destinació (que equivalen, aproximadament, a 
30 ECTS). En cas de no superar una de les assignatures exigides, la direcció del programa 
decidirà en cada cas, després d’haver examinat les circumstàncies, el nombre de crèdits 
que reconeix per l’intercanvi. 
 
El procés d’assignació de l’intercanvi 
Tots els alumnes que participin en el programa d’intercanvi faran la seva estada durant el 
segon quadrimestre de l’últim curs (4t) del programa de grau. 
Durant el mes de desembre del tercer any acadèmic, tots els alumnes d’aquest curs seran 
convocats per l’equip de Relacions Internacionals i se’ls presentarà el programa 
d’intercanvi i se’ls explicarà com s’integra dins el pla d’estudis, com també els punts bàsics 
del procés que han de seguir els alumnes que vulguin participar en el programa. També 
se’ls lliurarà la Guia del programa d’intercanvi, que inclou la normativa del programa, junt 
amb la llista i la informació bàsica de les diferents universitats de destinació. 
 
Durant el mes de gener, la Secretaria Acadèmica publicarà a la intranet el formulari de 
sol·licitud d’intercanvi que els alumnes han d’emplenar amb les seves preferències pel que 
fa a les universitats en què vulguin fer l’intercanvi acadèmic. 
 
Durant el mes de febrer, la universitat assignarà les places de destinació sol·licitades pels 
alumnes d’acord amb els criteris següents: 

1. Preferències de l’alumne 
2. Expedient acadèmic 
3. Places disponibles en cada institució d’intercanvi 
4. Nivell d’idioma de la universitat de destinació 

 
La comunicació d’assignació de places es farà a través de la intranet. 
 



       

 

 
Ajudes econòmiques al programa d’intercanvi 
Considerant la importància del programa d’intercanvi dins el programa de grau proposat, 
els alumnes tindran accés a l’oferta de beques existent. Així, s’intentarà facilitar a tots els 
alumnes una eina que els ajudi a fer realitat les seves aspiracions.  
 
Entre les beques, cal destacar les següents: 
 

 Beca Erasmus 
Es poden beneficiar d’aquesta beca tots els estudiants nacionals d’estats membres 
de la UE. L’import de la beca Erasmus és de 100 € per mes d’intercanvi. 
 

 Beca AGAUR 
La sol·licitud la fa l’alumne directament a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i 
de Recerca (AGAUR). www.gencat.es/agaur 
 

 Beca Santander-URL 
En caso que l’alumne no obtingui la beca AGAUR, la Universitat Ramon Llull, a 
través de la beca Santander, lliura 200 € pel total de l’intercanvi. 
 

 Beca Bancaja 
Les beques de Bancaja estan destinades als alumnes de la Universitat Ramon Llull 
amb intercanvi fora d’Europa. 
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