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MOBILITAT 

Per què marxar?

Realitzar un programa de mobilitat tan 
nacional com internacional et donarà la 
possibilitat de viatjar i veure món per tal 
de entendre’l millor i analitzar-lo des d’al-
tres perspectives. A més, és una gran 
oportunitat de desenvolupar habilitats 
importants per el teu futur i augmentar 
la teva xarxa d’amistats i contactes per la 
teva vida professional. Un experiència així 
t’ajudarà a créixer en totes els sentits, no 
només acadèmic sinó que també a nivell 
personal.

Quines són les meves opcions?

En funció a quins siguin els teus estudis i/o 
en quin moment tinguis pensat marxar, les 
opcions poden variar: 

En el cas d’estudiants de Grau de Turisme 
o de Ciències Culinàries, l’alumnat pot es-
collir entre realitzar un intercanvi amb una 
altre universitat, realitzar les seves pràcti-
ques a una empresa internacional o finalit-
zar al TFG (Treball de Final de Grau) a una 
altre empresa. 

També s’ofereixen opcions a aquell alum-
nat de Grau que s’ha graduat recentment 
amb la possibilitat de realitzar un progra-
ma Minor. Aquests programes pretenen 
especialitzar-se en un camp més concret 
de tot el que s’ha estudiant durant els 4 
anys previs. 

El que vius quan tens  
una experiència 
internacional és únic.  
Una part de mi es quedarà 
a Michigan tota la vida.

MARIONA GÓMEZ
Michigan, EUA

Sens dubte, la millor 
experiència de la meva vida. 
M’emporto nous records, 
vivències i una nova família. 
Ha sigut una aventura que 
recordaré sempre.

ANNA BARBA
Michigan, EUA



3

ELECCIÓ DEL DESTÍ

Estudis

El CETT-UB ofereix més de 50 convenis 
internacionals distribuïts per tot el món i 
treballa cada any per poder-ne crear de 
nous. Tindràs la garantia de reconeixe-
ment acadèmic a l’EU CETT-UB de les as-
signatures realitzades i aprovades a la uni-
versitat de destí.

Si tens interès per estudiar en una univer-
sitat dins del territori nacional, existeix el 
programa SICUE que et permet realitzar 
un semestre o curs sencer a una altre uni-
versitat. Aquest tipus de programes són 
compatibles amb altres programes d’in-
tercanvi (sempre hi quan no coincideixin 
les estades). 

Si el que busques és dur a terme un inter-
canvi amb una universitat europea, el pro-
grama Erasmus+ està enfocat en la mobili-
tat internacional dins de la UE. 

Finalment, si busques un destí més lluny, 
el CETT-UB ofereix la possibilitat de fer in-
tercanvis amb universitats de la resta del 
món a través de Global Faculty UB. Gràci-
es a aquest programa podràs descobrir 
països d’Àsia, d’Amèrica del Nord i Amèri-
ca Llatina, Oceania...

En tots els casos, l’alumnat haurà d’estar 
matriculat a l’EU CETT-UB en l’ensenya-
ment (ha de ser un grau universitari) i curs 
acadèmic en el qual fa l’intercanvi i està 
exempt del pagament de l’import de la 
matricula i assignatures a la Universitat 
de destí. Eventualment, però, se li podria 
exigir el pagament de taxes obligatòries 
corresponents a assegurances, sindicats 
d’estudiants, utilització de diversos mate-
rials, etc.

Pràctiques

També s’ofereix la possibilitat de fer les 
pràctiques en empreses internacionals, 
ja sigui per qualsevol dels dos pràcticums 
curriculars obligatoris o per a realitzar 
pràctiques extracurriculars. Tots els i les 
estudiants de grau universitari poden fer 
les pràctiques (al CETT-UB, a Catalunya, 
a l’Estat Espanyol o a l’estranger) sempre 
i quan estiguin relacionades amb el grau 
i/o  la menció d’estudi de cada estudiant. 

L’oferta de les destinacions varia en funció 
de les empreses interessades i/o l’època 
de l’any; n’hi pots trobar tant a nivell naci-
onal, europeu o fora d’Europa. 

Si tens interès en fer-les a Catalunya o una 
altre comunitat dins de l’Estat Espanyol, el 
CETT-UB ofereix una amplia oferta d’em-
preses per a totes les mencions. En cas 
que prefereixes buscar a nivell internacio-
nal, trobaràs totes les ofertes disponibles 
en l’apartat internacional de la Borsa de 
Pràctiques de la Guia de l’Estudiant. 

D’altra banda, existeix la possibilitat de 
que l’alumnat es busqui una empresa no 
ofertada pel CETT-UB amb qui realitzar les 
pràctiques. En aquest cas, s’hauria de cre-
ar un nou conveni tenint en compte que, si 
es fan fora de l’Estat Espanyol, s’haurà de 
contractar una assegurança de salut inde-
pendent a través de la UB (el cost no arri-
ba als 100€). En el cas d’estudiants no co-
munitaris, és important tenir vigent el NIE. 

Per saber-ne més, consulta la cartellera de 
pràctiques “Borsa de Pràctiques del Cam-
pus Virtual” o posa’t en contacte amb el 
Career Services. 

Sempre recordaré Canadà amb un 
afecte especial, no només per ser un 
destí increïble sinó per les persones 
i les experiències que hi he viscut. 
Realment és una experiencia que  
et canvia la vida en molts aspectes.

MARIONA ABADIAS
Montreal, Canadà

https://www.cett.es/campus/e3/borsaTreball.aspx
https://www.cett.es/campus/e3/borsaTreball.aspx
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SICUE
El SICUE (Sistema de Intercambio entre 
Centros Universitarios Españoles) és un 
programa de mobilitat acadèmica esta-
blert per la Conferència de Rectors de les 
Universitats Espanyoles. Aquest programa 
ofereix la possibilitat a l’alumnat de realit-
zar part dels seus estudis en qualsevol de 
les altres universitats espanyoles amb les 
que el seu centre tingui establert conveni, 
amb la garantia de reconeixement acadè-
mic i d’aprofitament, així com d’adequa-
ció al seu perfil curricular. 

El SICUE és compatible amb altres progra-
mes d’intercanvi sempre i quan no coinci-
deixin les estades. L’alumne només podrà 
realitzar un intercanvi SICUE per any i un 
per universitat.

Aquestes estades tenen una duració de 
un semestre (5 mesos) o d’un curs acadè-
mic (9 mesos). 

Clica aquí per més informació. 

Destinacions possibles

El CETT-UB té conveni amb 9 universitats 
espanyoles repartides per tot el territori, 
amb un total de 13 places. S’ofereixen in-
tercanvis amb comunitats autònomes com 
Madrid, Valencia (Alacant), Catalunya (Tar-
ragona), Illes Balears (Mallorca), Illes Canà-
ries (Tenerife), Andalusia (Màlaga), Astúries 
(Oviedo) i Castilla y León (Salamanca). 

Visita la secció de mobilitat a la guia de 
l’estudiant per veure l’oferta acadèmica 
del programa SICUE.  

Sol·licitud d’estada 

Només l’alumnat amb un mínim de 45 crè-
dits superats i matriculat en el curs 2020-
2021 en no menys de 30 crèdits , podrà 
sol·licitar-lo. 

La sol·licitud es durà a terme a la universi-
tat d’origen, CETT-UB, seguint tots els pas-
sos que trobaràs a la Guia de l’Estudiant 
en l’apartat “Procediments i tràmits” i res-
pectant estrictament totes les dates de 
presentació de documentació. 

Consulta aquí els procediments i tràmits 
requerits. 

Beques i ajuts

La mobilitat SICUE ha estat històricament 
vinculada a la beca Sèneca, però des del 
curs acadèmic 2013/2014 no s’ha tornat a 
convocar. En aquest sentit, les despeses 
d’aquest tipus de mobilitat són a càrrec 
de l’estudiant. La meva experiència 

Erasmus no va acabar el dia 
que vaig marxar de Breda 
sinó que perdurarà per 
sempre gràcies a la gent  
que vaig conèixer.

VÍCTOR ROIGÉ
Breda, Països Baixos

https://www.cett.es/info-euht/ca/mobilitat/grau-de-turisme/mobilitat-academica-nacional/caracteristiques-i-requisits
https://www.cett.es/info-euht/ca/mobilitat/grau-de-turisme/mobilitat-academica-nacional/procediment-i-tramits


ERASMUS + ESTUDIS
El programa internacional Erasmus + per-
met a l’alumnat europeu realitzar mobilitat 
acadèmica a una altre universitat dintre 
de la Unió Europea amb la garantia del re-
coneixement de crèdits un cop finalitzada 
l’estada. 

El període d’intercanvi sol ser d’un semes-
tre, amb la possibilitat de prorrogar-lo un 
any sencer amb la confirmació del comi-
tè de coordinació corresponent i l’acord 
entre la universitat d’origen i la universitat 
d’acollida. 

Clica aquí per més informació. 

Destinacions possibles

El CETT-UB té conveni amb 23 universitats 
europees de 13 països diferents repartides 
per tot el territori, amb més de 90 places. 
S’ofereixen intercanvis amb països com 
Alemanya, Àustria, Bèlgica, Finlàndia, Fran-
ça, Itàlia, Lituània, Noruega, Països Baixos, 
Portugal, Romania, Suïssa o Turquia. 

Visita la secció de mobilitat a la guia de 
l’estudiant per veure l’oferta acadèmica 
Eramus+. 

Sol·licitud d’estada

L’alumnat ha de tenir superats, com a mí-
nim, 60 crèdits del Grau en el moment de 
fer la sol·licitud; i tenir pendent de cursar 
un mínim de 15 crèdits de la titulació re-
lacionada amb l’intercanvi durant el curs 
acadèmic en que es vol marxar. Aquest 
mínim es considera respecte del nombre 
de crèdits necessaris per a la obtenció del 
títol. Aquests crèdits mínims pendents no 
poden incloure assignatures anuals, prac-
ticums ni el TFG. 

Cada universitat estableix els requisits de 
nivell d’idioma per a l’admissió. Per a més 
informació consulta l’apartat de requisits 
d’idioma de la guia de l’estudiant.

La sol·licitud es durà a terme a la universi-
tat d’origen, CETT-UB, seguint tots els pas-
sos que trobaràs a la Guia de l’Estudiant 
en l’apartat “Procediments i tràmits” i res-
pectant estrictament totes les dates de 
presentació de documentació. 

Consulta aquí més informació per la sol·li-
citud i els tràmits a realitzar. 

Beques i ajuts 

Beca Erasmus Estudis (Erasmus +): La tens 
concedida si tens una plaça de mobilitat 
Erasmus adjudicada. L’import inclou un 
ajut de viatge i una aportació mensual va-
riable, depenent del país de destinació.

Beca Mou-te! de la Fundació Gaspar-Es-
puña: Destinada a fomentar la mobilitat i 
la internacionalització dels estudiants, per 
a la realització parcial dels estudis univer-
sitaris a l’estranger en una de les universi-
tats amb les que el CETT-UB té conveni.

Beca Santander Erasmus: Si tens una pla-
ça Erasmus assignada pots optar les be-
ques Santander per Erasmus.

Beca AGAUR - MOBINT: Són ajuts als es-
tudiants de les universitats catalanes que 
hagin estat seleccionats per a una estada 
acadèmica de mobilitat, per tal de contri-
buir al finançament de les despeses que 
comporta la realització d’estudis en altres 
països. Es gestiona des de  l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, 
que depèn de la Generalitat de Catalunya. 

Per altres ajuts, consulta la pàgina web de 
l’Oficina de Mobilitat i Programes Interna-
cionals de la UB.

Per més informació del programa Eras-
mus+, visita la web oficial de la UE.
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L’Erasmus t’ensenya  
a posar en valor la vida,  
a gaudir-la de forma plena i 
a desfer-te de tot allò  
que et limita a fer-ho.  
Sens dubte, una experiència 
d’aprenentatge vital.

LAIA TONDA
Lisboa, Portugal

https://www.cett.es/info-euht/ca/mobilitat/grau-de-turisme/mobilitat-academica-internacional/modalitats-caracteristiques-i-requisits
https://www.cett.es/info-euht/ca/mobilitat/grau-de-turisme/mobilitat-academica-internacional/requisits-diidioma
https://www.cett.es/info-euht/ca/mobilitat/grau-de-turisme/mobilitat-academica-internacional/requisits-diidioma
https://www.cett.es/info-euht/ca/mobilitat/grau-de-turisme/mobilitat-academica-internacional/sollicitud-de-mobilitat-internacional
https://www.cett.es/info-euht/ca/mobilitat/grau-de-turisme/mobilitat-academica-internacional/sollicitud-de-mobilitat-internacional
https://www.cett.es/info-euht/ca/mobilitat/grau-de-turisme/mobilitat-academica-internacional/tramits
http://www.ub.edu/uri/Documents/Convo_Erasmus_est_20_21.pdf
https://www.cett.es/ca/campus-cett/beques-i-premis/beca-mou-te-academica
https://www.cett.es/ca/campus-cett/beques-i-premis/beca-mou-te-academica
https://www.becas-santander.com/ca/program/becas-santander-erasmus-espana-2019-2020
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-la-mobilitat-internacional-de-lestudiantat-amb-reconeixement-academic-i-a-la-mobilitat-de-lestudiantat-en-el-marc-del-Programa-de-millora-i-innovacio-en-la-formacio-de-mestres-de-les-universitats-catalanes.-MOBINT-MIF-2018?evolutiuTramit=1
http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/estUB.htm
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_es
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GLOBAL FACULTY UB
El programa per fer intercanvis amb uni-
versitats de la resta del món a través de 
Global Faculty UB et permet anar a aque-
lles universitats estrangeres fora del terri-
tori estatal i de les destinacions del pro-
grama Erasmus+. 

El període d’intercanvi sol ser d’un semes-
tre, amb la possibilitat de prorrogar-lo un 
any sencer amb la confirmació del comi-
tè de coordinació corresponent i l’acord 
entre la universitat d’origen i la universitat 
d’acollida. 

En aquest cas, el reconeixement de crè-
dits pot ser més complex ja que el siste-
ma pot variar en funció a la destinació. Tot 
i això, l’alumnat sempre rebrà un reconei-
xement als crèdits cursats. 

Clica aquí per més informació. 

Destinacions possibles

El CETT-UB té conveni amb 25 universitats 
europees de 14 països diferents repartides 
per tot el territori, amb més de 80 places. 
S’ofereixen intercanvis amb països com 
Canadà, Estats Units, Mèxic, Puerto Rico, 
Perú, Equador, Rússia, Malasia, Austràlia, 
Tailàndia, Xina, Hong Kong i Corea del Sud.

Visita la secció de mobilitat a la guia de 
l’estudiant per veure l’oferta acadèmica 
dels convenis específics.  

Sol·licitud d’estada

Només l’alumnat amb un mínim de 60 crè-
dits superats al moment de fer la sol·lici-
tud. També cal tenir pendent de cursar un 
mínim º de la titulació relacionada amb l’in-
tercanvi durant el curs acadèmic en que 
es vol marxar. Aquest mínim es considera 
respecte del nombre de crèdits necessa-
ris per a la obtenció del títol. Aquests crè-
dits mínims pendents no poden incloure 
assignatures anuals, pràcticums ni el TFG. 

Cada universitat estableix els requisits de 
nivell d’idioma per a l’admissió. Per a més 
informació consulta l’apartat de requisits 
d’idioma de la guia de l’estudiant.

La sol·licitud es durà a terme a la universi-
tat d’origen, CETT-UB, seguint tots els pas-
sos que trobaràs a la Guia de l’Estudiant 
en l’apartat “Procediments i tràmits” i res-
pectant estrictament totes les dates de 
presentació de documentació. 

Consulta aquí més informació per la sol·li-
citud i els tràmits a realitzar. 

Beques i ajuts

Pots solicitar les següents beques i ajuts. 
Per a més informació consulta l’apartat de 
beques i ajuts a la guia de l’estudiant.

Beca Mou-te! de la Fundació Gaspar-Es-
puña: Destinada a fomentar la mobilitat i 
la internacionalització dels estudiants, per 
a la realització parcial dels estudis univer-
sitaris a l’estranger en una de les univer-
sitats amb les que el CETT-UB té conveni

Beca AGAUR - MOBINT: Són ajuts als es-
tudiants de les universitats catalanes que 
hagin estat seleccionats per a una estada 
acadèmica de mobilitat, per tal de contri-
buir al finançament de les despeses que 
comporta la realització d’estudis en altres 
països. Es gestiona des de  l’Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, 
que depèn de la Generalitat de Catalunya. 

Beca Santander per a mobilitat acadèmi-
ca a Amèrica Llatina: Promouen l’intercan-
vi d’estudiants d’universitats espanyoles 
i de les principals universitats d’Amèrica 
Llatina.

Per altres ajuts, consulta la pàgina web de 
l’Oficina de Mobilitat i Programes Interna-
cionals de la UB.

https://www.cett.es/info-euht/ca/mobilitat/grau-de-turisme/mobilitat-academica-internacional/modalitats-caracteristiques-i-requisits
https://www.cett.es/info-euht/ca/mobilitat/grau-de-turisme/mobilitat-academica-internacional/requisits-diidioma
https://www.cett.es/info-euht/ca/mobilitat/grau-de-turisme/mobilitat-academica-internacional/requisits-diidioma
https://www.cett.es/info-euht/ca/mobilitat/grau-de-turisme/mobilitat-academica-internacional/sollicitud-de-mobilitat-internacional
https://www.cett.es/info-euht/ca/mobilitat/grau-de-turisme/mobilitat-academica-internacional/sollicitud-de-mobilitat-internacional
https://www.cett.es/info-euht/ca/mobilitat/grau-de-turisme/mobilitat-academica-internacional/tramits
https://www.cett.es/ca/campus-cett/beques-i-premis/beca-mou-te-academica
https://www.cett.es/ca/campus-cett/beques-i-premis/beca-mou-te-academica
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-a-la-mobilitat-internacional-de-lestudiantat-amb-reconeixement-academic-i-a-la-mobilitat-de-lestudiantat-en-el-marc-del-Programa-de-millora-i-innovacio-en-la-formacio-de-mestres-de-les-universitats-catalanes.-MOBINT-MIF-2018?evolutiuTramit=1
https://www.becas-santander.com/ca/program/becas-santander-iberoamerica-grado-2020-2021
https://www.becas-santander.com/ca/program/becas-santander-iberoamerica-grado-2020-2021
http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/estUB.htm
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DESTINACIONS DE MOBILITAT ACADÈMICA

SICUE

ALACANT
Universitat d’Alacant

ANDALUSIA
Universidad de Málaga

ASTÚRIES
Universidad de Oviedo

CATALUNYA
Universitat Rovira i Virgili 
(Tarragona)

CASTELLA I LLEÓ
Universidad de Salamanca

ILLES BALEARS
Universidad de les Illes Balears 
(Mallorca) 

ILLES CANÀRIES 
Universidad de la Laguna 
(Tenerife)

MADRID
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad Autonoma de 
Madrid

Erasmus +

ALEMANYA
Fachhochschule Dresden – 
University of Applied Sciences

ÀUSTRIA
MCI Management Center 
Innsbruck

BÈLGICA
Thomes More University
Vives University College

CROÀCIA
ASPIRA University

FINLÀNDIA
Haaga Helia Institute de 
Helsinki
JAMK University of Applied 
Sciences
Lapland University of Applied 
Sciences

FRANÇA
École Ferreries
La Rochelle Business School 
(Excelia Group)
Ferrandi Paris
Institut Paul Bocuse
Université d’Angers
Université de Savoie Mont 
Blanc

ITÀLIA
Università di Bologna

LITUÀNIA
Klaipeda University

PAÏSOS BAIXOS
Breda University of Applied 
Sciences
Inholland University of Applied 
Sciences

NORUEGA
University of Stavanger

PORTUGAL
Instituto Politécnico de Beja
Universidade Europeia de 
Lisboa

TURQUIA
Istanbul Bilgi University

Convenis Específics

AUSTRÀLIA
Victoria University
William Angliss Institute

BRASIL
SENAC
Universidade Anhembi 
Morumbi

CANADÀ
Université du Québec à 
Montreal

ECUADOR
Universidad San Francisco de 
Quito

HONG KONG
The Hong Kong Polytechnic 
University

MALÀSIA
Taylor’s University

MÈXIC
Escuela Bancaria y Comercial
Instituto Tecnológico de 
Monterrey
Red de Universidades Anáhuac 
(Cancún, Mayab, México Norte, 
Querétaro)
Universidad de Monterrey
Universidad Intercontinental
Universidad Panamericana
Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla

PERÚ
Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas

PUERTO RICO
Universidad Ana G. Méndez

RÚSSIA
North-Caucasus Federal 
University

COREA DEL SUD 
Hanyang University

SUÏSSA 
HES·SO Haute École 
Spécialisée de Suisse 
Occidentale

TAILÀNDIA
Srinakharinwirot University 
– International College for 
Sustainability Studies

ESTATS UNITS D’AMÈRICA
Michigan State University
Florida Gulf Coast University

XINA
Shanghai International Studies 
University 
Xianda College –SISU
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TFG INTERNACIONAL
El CETT-UB també ofereix la possibilitat de 
fer el TFG de manera internacional en una 
empresa. En aquest cas, serà l’alumne/a 
qui s’encarregui de buscar una empresa 
que estigui d’acord amb la seva incorpo-
ració per realitzar el projecte. 

En l’elecció d’aquesta modalitat, l’alumnat 
tindrà llibertat absoluta per escollir qual-
sevol empresa (sempre i quan estigui rela-
cionada amb el seu grau d’estudi i/o men-
ció) i el tema o projecte que es vol dur a 
terme. És una gran oportunitat per conèi-
xer el sector turístic o gastronòmic d’una 
altre regió, enriquir el teu currículum i viu-
re una experiència internacional vinculada 
no només a nivell acadèmic sinó que tam-
bé a nivell professional. Tot això mentre, a 
través de la temàtica del projecte, t’espe-
cialitzes més en un camp i ho enfoques als 
teus interessos en el sector. 

El conveni ha d’estar acceptat per les 
dues parts, tant l’empresa d’acollida, com 
el CETT-UB. Sense el consentiment de la 
universitat, no es podrà realitzar el Project 
de Final de Grau amb l’empresa que es 
sol·liciti. 

MINORS
Els Minors Acadèmics son programes 
dissenyats perquè l’alumnat graduat re-
centment, explori i enforteixi la seva com-
prensió en camps de coneixement espe-
cialitzats. Es tracten de cursos temàtics 
amb un enfocament internacional que 
permeten complementar un camp d’es-
tudi a partir de classes de diverses disci-
plines que amplien els programes de grau. 

Aquesta experiència internacional afegirà 
valor immaterial, habilitats interdisciplinà-
ries i habilitats de gestió intercultural al 
grau, marcant la diferència entre els es-
tudiants i millorant les seves oportunitats 
professionals o acadèmiques.

Els minors equivalen a 30 ECTS i l’alumnat 
rep un certificat especialitzat de la institu-
ció d’acollida.

Sol·licitud d’estada

Poden optar al Programa de Minors totes 
aquelles persones que hagin finalitzat del 
Grau de Turisme i del Grau de Ciències 
Culinàries i Gastronòmiques amb totes les 
assignatures matriculades i amb un mínim 
de 240 crèdits ECTS aprovats a l’inici del 
programa a la institució amfitriona. 

Destinacions possibles

Jamk University Of Applied Sciences  
Certificates (Jyväskylä, Finland).
Especialitzacions: International Business; 
Innovative Tourism Services; Sustainable 
Gastronomy; o International Logistics.

Grenoble Ecole De Management  
Certificates (Grenoble, France).
Especialitzacions: International Business; 
Global Management; Marketing and  
Advertising; o Management in Fashion 
and Design Industry.

Universidad San Francisco de Quito 
(Galápagos i Quito, Ecuador).  
Especialitzacions: Sustainable Tourism; 
Evolution, Ecology and Conservation; o 
People, Politics and the Environment.

Per més informació, visita l’apartat de  
Minors en la Guia de l’Estudiant. 

https://www.cett.es/info-euht/ca/mobilitat/minors
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CETT-UB INTERNACIONAL
Més enllà de les ofertes de mobilitat que 
s’ofereixen al nostre alumnat, el CETT-UB 
també treballa perquè el nostre centre es 
converteixi en un lloc amb cultures inter-
nacionals gràcies a totes i tots els estudi-
ants que venen de fora a cursar un semes-
tre o un any amb nosaltres. 

Buddy Program 

El Buddy Program es tracta d’un programa 
enfocat a la gent que estudia qualsevol 
dels dos Graus i que consisteix en ajuda 
en el procés d’acollida d’un/a estudiant in-
ternacional que ve a estudiar al CETT-UB. 
Per tal que facilitar la seva estada, l’alum-
nat que formi part d’aquest programa, es 
convertirà en la cara familiar per aquell/a 
qui sigui el seu International buddy, i tam-
bé podrà gaudir de totes les activitats que 
es faran (tours, excursions, tallers, queda-
des...)

És una gran oportunitat tan per aquelles 
persones que estan pensant en marxar a 
fora, com per aquelles que ja ho han fet 
i poden entendre pel que estan passant 
els seus buddies. D’aquesta manera po-
dràs augmentar la teva xarxa de contactes 
internacionals mentre enriqueixes el teu 
currículum. 

Intercanvi Lingüístic

A través del departament d’idiomes, el 
CETT-UB ofereix la oportunitat de con-
nectar-te amb alumnes internacionals per 
realitzar un intercanvi lingüístic i cultural. 
Tindràs la oportunitat de practicar i millo-
rar el teu anglès, francès, alemany i/o italià 
de manera completament gratuïta. 

Aquestes persones es convertiran en la 
vostra parella lingüística i també les po-
dreu ajudar en tot el seu procés d’adapta-
ció a Barcelona.  

Go Abroad Fair

Cada any, el CETT-UB celebra la fira Go 
Abroad per informar a tot l’alumnat i alum-
ni sobre la mobilitat acadèmica i professi-
onal internacional. Al llarg del dia s’hi pre-
senten les diferent opcions de mobilitat ja 
siguin de pràctiques, Erasmus+, minor...

A més, s’informa a l’alumnat sobre totes 
les gestions a tramitar, els beneficis d’una 
experiència així i les destinacions oferta-
des. És una gran oportunitat per si tens 
dubtes ja que cada destinació estarà re-
presentada per estudiants del CETT-UB 
que ja hi hagin anat prèviament o alumnes 
d’intercanvi que actualment estan cursant 
el semestre a la nostra universitat. 

Si encara et queden dubtes, o vols conèixer 
més sobre les teves possibilitats internaci-
onals, no et perdis aquesta oportunitat. 

Contacta’ns: 
International Office  
international.office@cett.cat

Uneix-te a la comunidad CETT: 
 @cett_ub


