Dossier d’Intercanvis
Internacionals

Requisits per a l’admissió
Poden sol·licitar una plaça d’intercanvi els estudiants de les institucions amb les quals ELISAVA té prèviament
signat un conveni bilateral. La durada de l’intercanvi varia, en funció dels acords bilaterals, entre un mínim de 3 i
un màxim de 9 mesos.
Si estàs interessat en realitzar un intercanvi a ELISAVA, consulta amb el servei de relacions internacionals de la
teva universitat per conèixer els detalls del programa.
En cas que la teva universitat no tingui signat un acord bilateral amb nosaltres, pots posar-te en contacte amb
la Coordinació de Mobilitat Internacional d’ELISAVA (exchange@elisava.net) perquè puguem estudiar la viabilitat
d’un nou acord. Tingues en compte que la signatura d’un nou acord bilateral pot ser llarg i requerir diversos
mesos.
Els estudiants que desitgen sol·licitar un intercanvi a ELISAVA han d’haver aprovat com a mínim 2 anys
acadèmics o 120 crèdits ECTS i han d’haver estat prèviament autoritzats a l’intercanvi per la seva universitat
d’origen.
L’acceptació definitiva per part d’ELISAVA depèn del nombre de places disponibles i està supeditada al
lliurament d’un portafoli i a la revisió d’un tribunal.

Estructura acadèmica
ELISAVA ofereix dues titulacions de Grau en Disseny (amb perfils formatius de Comunicació gràfica, Disseny de
Producte, Disseny d’Espai i Disseny global) i Grau en Enginyeria en Disseny Industrial (amb perfils formatius de
Dissenyador de Producte, Enginyer de Producte i Gestor de Producte ).
Els estudis de Grau duren quatre anys, corresponents a un total de 240 ECTS.

Calendari acadèmic
Seguint l’estructura de la Universitat Pompeu Fabra, a ELISAVA l’any acadèmic està dividit en 3 trimestres,
integrats per 10 setmanes de classe i una o dues setmanes d’exàmens.
La setmana que precedeix les vacances de Nadal tradicionalment es reserva per a la celebració dels Workshops
Internacionals als quals participen els estudiants de tercer curs matriculats a les assignatures d’usos específics
de l’anglès.
El nostre calendari acadèmic és el següent (dates orientatives):
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1 trimestre: d’octubre a desembre
2 trimestre: de gener a març
3 trimestre: d’abril a juny

Crèdits
Com la gran part de les universitats europees, ELISAVA fa servir el sistema de crèdits ECTS (European Credit
Transfer System). Un crèdit ECTS correspon a un estàndard de 25 hores d’activitat, de les quals 10 hores
preveuen la presència del professor (classes magistrals, seminaris i estudis guiats) i les 15 restants són per al
desenvolupament dels continguts teòrics i pràctics per part de l’estudiant.
Un any acadèmic correspon a 60 crèdits ECTS, repartits en blocs trimestrals de 20 crèdits ECTS.
Els estudiants d’intercanvi que necessitin cursar més de 20 ECTS en un trimestre, podran aconseguir crèdits
addicionals escollint entre les assignatures del segon, tercer i quart any.

Procés d’admissió
Per a ser admès com a estudiant d’intercanvi a ELISAVA, hauràs de seguir els següents passos:
Fase 1. Nominació
Fase 2. Sol·licitud d’admissió
Fase 3. Admissió
Fase 4. Acollida i matrícula
FASE 1: NOMINACIÓ
La teva universitat d’origen ens haurà d’enviar la teva nominació per correu electrònic a exchange@elisava.net
incloent la següent informació:
++ Nom i cognoms de l’estudiants
++ Correu electrònic de l’estudiant
++ Àrea d’estudi: Disseny gràfic, Disseny de producte, Disseny d’espai interior, Disseny d’interacció, 			
Enginyeria de Disseny Industrial.
++ Període d’intercanvi: 1r trimestre, 2n trimestre, 3r trimestre, 1r i 2n trimestres, 2n i 3r trimestres, any 		
complet
Les nominacions s’hauran d’enviar a ELISAVA en els terminis previstos per a cada trimestre:
1r trimestre / 1r i 2n trimestres / any complet: data límit 15 maig
2n trimestre / 3r trimestre / 2n i 3r trimestres: data límit 15 octubre
FASE 2: SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ
Després d’haver estat nominat pel teu centre per participar en un programa d’intercanvi a ELISAVA, t’enviarem la
informació per fer la teva sol·licitud en línia on hauràs de pujar la següent documentació:
++ Formulari de sol·licitud
++ Fotografia en color mida passaport
++ Carta de motivació
++ Fotocòpia del document nacional d’identitat (ciutadans de la Unió Europea) o passaport
++ Portafoli (max. 10 Mb)
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La sol·licitud en línia s’haurà de fer en els terminis previstos per a cada trimestre:
1r trimestre / 1r i 2n trimestres / any complet: data límit 1 de juny
2n trimestre / 3r trimestre / 2n i 3r trimestres: data límit 2 de novembre
Requeriments addicionals: Els estudiants que sol·licitin intercanvi per Disseny gràfic hauran d’enviar un dossier
en format imprès, abans de la data límit, a la següent adreça:
ELISAVA ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY
Oficina d’Intercanvis Internacionals
Unitat de Gestió Acadèmica
La Rambla 30-32
08002 Barcelona
Espanya
FASE 3. ADMISSIÓ
Un cop rebuda la documentació, ELISAVA realitzarà la selecció dels candidats en funció de la qualitat de la
documentació aportada i de les places disponibles.
En el termini d’aproximadament un mes ELISAVA enviarà als estudiants i a la seva universitat la comunicació
sobre l’èxit del procés de selecció.
Si has estat acceptat, rebràs la carta oficial d’acceptació i material informatiu detallat amb els plans d’estudi i les
assignatures oferides durant el període de el teu intercanvi, juntament amb la resta de la informació que et pugui
ser útil per organitzar la teva estada a Barcelona.
Podràs matricular-te en les assignatures del 3r any, amb l’opció d’ampliar aquesta selecció a assignatures de 2n
i 4t any (excepte el Treball Final de Grau del 3 trimestre del 4t any) en funció del nombre de crèdits requerit per la
teva universitat de procedència.
Hauràs d’enviar confirmació de l’acceptació de plaça en el termini màxim de 15 dies després d’haver rebut la
comunicació. Això ens ajudarà a oferir les places vacants a eventuals estudiants en llista d’espera.
Si, després d’haver acceptat la plaça, sorgís un imprevist i no poguessis realitzar l’intercanvi, t’agrairem que ens
comuniquis la teva renúncia immediatament.
FASE 4. ACOLLIDA I MATRÍCULA
Et recomanem que arribis a Barcelona alguns dies abans del començament de les classes per poder buscar
allotjament i resoldre les qüestions bàsiques de la teva estada.
El primer dia del trimestre es fa un welcome meeting: et presentarem l’equip que et prestarà ajuda durant la teva
estada, t’ensenyarem els espais de l’escola, comunicarem l’oferta de places per cada assignatura i els detalls
del procés de matrícula.
Passada aproximadament una setmana en la qual podràs conèixer als professors i confirmar l’elecció de les
teves assignatures, procedirem a la matrícula oficial.
A partir d’aquest moment seràs a tots els efectes un estudiant d’ELISAVA.

Idiomes
Les classes es donen en espanyol i català; en la majoria dels casos els estudiants d’intercanvi són tutelats
en anglès pels professors. Encara que no sigui un motiu d’exclusió de la teva participació en l’intercanvi, és
recomanable que tinguis un coneixement bàsic/intermedi de l’espanyol, a més de l’anglès.
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ELISAVA no ofereix cursos d’idiomes, però a l’àrea de descàrregues podràs trobar una llista de centres
d’idiomes per si vols millorar la teva formació lingüística.

Allotjament
Per tal de facilitar l’estada als estudiants que vénen de fora, ELISAVA manté acords amb diferents residències i
serveis d’allotjament que ofereixen condicions especials per als seus alumnes.
Llistat de residències i serveis d’allotjament amb conveni amb l’Escola
http://www.elisava.net/ca/centre/allotjament

Visats i permisos de residència
ELISAVA no tramita visats d’estudiants i / o permisos de residència per als estudiants entrants.
En cas que necessitessis un visat o un permís de residència a Espanya, et convidem a posar-te en contacte el
més aviat possible amb les representacions diplomàtiques d’Espanya en el teu país per conèixer les condicions i
terminis de sol·licitud i concessió d’aquesta documentació.

Taxes acadèmiques i despeses
Els estudiants d’intercanvi estan exempts del pagament de taxes de matrícula.

Despeses
Entre les grans ciutats europees, Barcelona no és de les més cares, però la realització de l’intercanvi necessita

Allotjament

350-450 Euros

Aliments

400-500 Euros

Transport

50 Euros

Materials

250 Euros

Altres despeses

150 Euros

Total

1.200 - 1.300 Euros/mes

La Rambla 30-32
08002 Barcelona
T (+34) 933 174 715
elisava@elisava.net
www.elisava.net

Centre adscrit a

IG / TW: @elisavabcn
FB: @elisavabarcelona

