
RELACIÓ DE LES UNIVERSITATS QUE TENEN CONVENIS ERASMUS AMB LA UIB 
 
ALEMANYA: 

International School Of Management, Dortmund 
International School Of Management, Hamburg 

 
http://www.ism.de/ 

 

 
 
DORTMUND: És una Universitat que duu a terme diverses activitats de benvinguda als 
alumnes d’Erasmus (visita a una mina, cerveseria…). La universitat facilita el contacte 
amb la residència Carl Duisberg Centren (CDC), situada a 50min de la universitat i a 
5min del centre. Referent al transport, des d’aquesta residència al campus universitari 
s’han d’agafar 2 busos, pels quals la universitat proporciona el “semesterticket” per 
175€ durant 6 mesos per a tots els mitjans de transport públic excepte el tren d’alta 
velocitat que va a part. 
Respecte a les assignatures, son cursades en anglès o alemany (s’exigeix un alt nivell 
d’alemany i un seguiment explícit de les classes). La universitat ofereix un curs 
d’iniciació d’alemany gratuït d’1h30min. L’assistència a les classes és obligatòria a un 
80%. 
És una universitat molt recomanada, també n’hi ha a Colònia, Hamburg i Munich. La 
coordinadora de la ISM és Carolin Krabs. Per a més informació contacteu amb l’alumne 
Nicolàs Fuster que té una experiència Erasmus en aquesta universitat: 630026322 o 
bé, nicolas.fde@gmail.com  
 

Hochschule Regensburg 
 

http://www.hs-regensburg.de/ 
 

mailto:nicolas.fde@gmail.com
http://www.hs-regensburg.de/


 
 
Aquesta Universitat proporciona una llista als nous alumnes amb instruccions sobre 
què fer, quan, on, etc. A la vegada que un grup de tutors a la vostra disposició. També 
proporciona allotjament: una residència o un pis compartit, a prop de la universitat, 
amb un preu que varia entre 200€/mes i 350€/mes. El transport és gratuït per a 
estudiants ja que ve inclòs a la taxa semestral de la universitat (120€/semestre). 
S’ofereixen cursos d’alemany gratuïts per a diversos nivells i els seus corresponents 
crèdits. 
Les classes s’imparteixen amb anglès o alemany, no tenen una dificultat excessiva.  
És una ciutat que es troba a Baviera, és molt tranquil·la, agradable, amb ambient 
nocturn i a tan sols a 1h de Munich. El contacte que teniu de la universitat de 
Regensburg és Daniela Knott. Per a més informació podeu contactar amb els alumnes 
Lluis Llobera i Andrea Monzani Sabater, alumnes amb experiència Erasmus a aquesta 
universitat: billobera@gmail.com i andreajulia.monzani@gmail.com  
 

Paderborn 
http://io.uni-paderborn.de/campusfuehrung/ 

 

 
 
 
La universitat de Paderborn és molt acollidora,  Aquesta universitat ofereix un 
programa d’allotjament que ajuda a cercar lloc a dues residències amb un preu que 
minva entre els 250€/mes i 270€/mes, o la possibilitat d’allotjar-se a pisos individuals o 
compartits amb un preu que minva entre els 300€/mes i 350€/mes. També existeix la 
possibilitat d’allotjar-se amb una família. Les dues residències es troben a 5minuts 
caminant de la universitat. El transport costa 158€/semestre i podeu viatjar totes les 
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vegades que voldreu per tota la regió mitjançant tren, autobús i metro. La universitat 
ofereix cursos intensius d’alemany tots els matins gratuïts pels alumnes internacionals, 
i proporcionen 5 crèdits; o bé, ofereix un curs de 2 hores diàries de dilluns a dijous per 
100€ i 8 crèdits. Les classes es cursen en anglès o alemany. Per a més informació 
podeu contactar amb el tutor de la facultat d’economia i empresa Dr. Prof. Stefan 
Jungblut i amb Angelika Brebeck de l’oficina internacional. A la vostra disposició teniu a 
dues alumnes amb experiència Erasmus a aquesta universitat, Mª de los Ángeles 
Rodríguez Zafra i Cristina Juan de Isasi: marianrodriguezzafra@gmail.com i 
cristinajuandeisasi@gmail.com 
 
 

Dhbw Stuttgart 
http://www.dhbw-stuttgart.de/home.html 

https://www.dhbw-
stuttgart.de/fileadmin/dateien/DHBW/DHBW_Imageflyer_espanol.pdf 

 

 
 
 

Hochschule Heilbornn 
https://www.hs-heilbronn.de/ 

 
 
És una universitat situada a una de les ciutats més habitades i industrials del sud 
d'Alemanya i, des d'allà, es poden visitar altres ciutats interessants des d’un punt 
de vista cultural. Ofereix un programa específic en anglès pels estudiants Erasmus i 
el mòdul de turisme està organitzant en grans branques que contemplen matèries 
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semblants a les que s’imparteixen als estudis de Turisme de la UIB. Amb tot, les 
assignatures estan organitzades de tal manera que per arribar a assolir el mateix 
nombre de crèdits que tenen les assignatures de la UIB és necessari cursar-ne dues 
o tres de la mateixa temàtica. S’ofereixen també cursos d’alemany de tots els 
nivells i, fins i tot, dins un mòdul titulat Llenguatge i Cultura és possible cursar 
assignatures en espanyol: El español de la empresa, El español profesional, El 
español de los negocios, Introducción al mundo hispanohablante, etc. 

 
La residència ofereix diferents tipus d’habitació, la mitjana és d’uns 200€/mes. L’altre 
opció, ja que la residència té places limitades, és llogar un pis compartit que ja 
s’apropa als 300€/mes. Les classes s’imparteixen en Alemany i anglès, en el cas de les 
assignatures en anglès no suposa cap dificultat extrema per assolir-les. S’han de mirar 
bé les assignatures que es poden convalidar, ja que és més fàcil convalidar optatives de 
la UIB, que no pas les obligatòries. Per a més informació podeu contactar amb 
l’alumna amb experiència Erasmus Paula Perelló Pellicer: paula3pes@hotmail.com  
 

 
Universität Passau 

http://www.uni-passau.de/ 

 
 

Abans de començar cada semestre hi ha dues setmanes d’orientació per als alumnes 
que provenen de l’estranger . Durant aquestes jornades es proporciona tot tipus 

d’informació de la Universitat , cultura general d’Alemanya , es fa un curs intensiu 
d’alemany i s’organitzen  viatges a diferents llocs d’Alemanya; por exemple anar 4 dies 

a Berlin ens va costar 80 euros (allotjament, transport i entrada a monuments). 
 

Aquesta universitat té convenis amb diferents residències de la ciutat, el preu de les 
quals gira al voltant dels 250-300€/mes i és la pròpia universitat la que es cuida de col-

locar als propis estudiants a la residència. Les residencies més importants són: 

Bräugasse i Kapfinger. Bräugasse té un preu aproximat de 230 € al més i es troba a 20 

minuts caminant i a 10 en Bus de la Universitat. Kapfinger es troba a 5 minuts caminant 

de la Universitat i té un preu de uns 300€ aproximadament. Alexandra Winterkorn és la 

persona de la Universitat que se’n cuida de l’allotjament, pagaments, etc. La cafeteria 
compta amb uns menús molt econòmics i variats ( 5€, dos plats i cafè). En referència al 
transport, els estudiants abonen a l’hora de la matriculació una quota de 10€ i poden 
emprar totes les combinacions de transport públic possibles, durant la seva estància 
allà, es un sistema impecable, molt puntual. Aquesta universitat compta amb unes 

instal·lacions molt ben cuidades i ofereixen uns serveis molt correctes. Per seguir les 
classes es requereix un nivell B1 com a mínim d’alemany per seguir algunes classes i a 
l’hora de relacionar-se amb els estudiants natius. També hi ha la possibilitat de cursar 
algunes assignatures amb anglès, les quals amb un nivell d’estudi i dedicació mitjà-alt 
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son assequibles, moltes compten només amb un examen final, t’ho jugues tot a una 
sola oportunitat. En el ca de direcció i administració d’empreses hi ha moltes 

assignatures semblants , però la majoria s’imparteixen en alemany ; si bé es possible 
trobar-ne en àngles.Interessa destacar també que la universitat ofereixen molts cursos 

d’idiomes d’un semestre de durada : alemany, àngles , castellà , italià.... 
Gairebé totes les assignatures són de 5 ECTS , excepte els cursos d’idiomes que són de 

6 ECTS.  
Passau és una ciutat mitjanament grossa situada a 20 minuts de la frontera d’Àustria 
(ideal per fer visites en grup), es una ciutat tranquil·la i neta. Ha posat en marxa unes 

màquines per reciclar els envasos reutilitzables a canvi de doblers. Per a més 
informació contacteu una alumne de la UIB amb experiència Erasmus a Passau: 

Manuel Sancha Terrés manuelsanchaterres@gmail.com  
                            Jeroni perelló                 jeroniper@hotmail.com 

 
 

Ruhr-Universität Bochum 
https://www.ruhr-uni-bochum.de/ 

 
 
Aquesta Universitat es troba situada a la regió del Ruhr (a prop de Duisburg, Essen i 
Dortmund); ofereix un programa d’integració per a la gent d’Erasmus, compta amb 
unes instal·lacions molt amplies i una biblioteca amb moltes comoditats (inclòs sofàs 
per estudiar) . Respecta a l’allotjament ofereixen apartaments completament nous que 
ronden el 300€/mes, més una taxa obligatòria de 267€/mes que inclouen el pagament 
del transport, de la universitat i de l’Estat (aquests allotjaments s’han de sol·licitar amb 
molta antelació). http://international.rub.de/gaststudis/accomodation/index.html.en  
La universitat consta d’un menjador amb preus assequibles i menjar bo (punt de 
reunió dels estudiants). Si no realitzeu sol·licitud de residència podeu cercar 
apartaments a prop de la facultat a traves d’una pàgina web anomenada “housing 
anywhere”, en preu també inclou el transport i el preu final ronda els 270€/semestrals, 
i compensa, ja que el transport es molt car.  
Les assignatures consten de 4 crèdits (si son de 4h/setmana) i de 2 crèdits (si son 
menys de 4h/setmana). Ofereix la possibilitat de cursar les assignatures en diferents 
idiomes, encara que el més habitual és l’anglès. Les classes no son gaire complicades, 
però l’assistència és molt important ja que sinó no us donen els crèdits. Podeu cursar 
tant assignatures obligatòries de la UIB com optatives (tan en anglès com en alemany). 
La universitat ofereix cursos d’alemany, angles i altres idiomes gratuïts i amb places 
limitades !!! 
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Aquesta universitat no ofereix la possibilitat de fer pràctiques a no ser que les cerqueu 
pel vostre compte, el que requereix un gran esforç i un alt nivell d’alemany. En cas de 
trobar lloc a on fer les pràctiques, seran convalidades total o parcialment amb les 
pràctiques de fi de grau de la UIB. La coordinadora interna de la universitat de Bochum 
és Cristina Condovici i la tutora d’internacionals és Magdalena Bichman. Per a més 
informació contacteu amb les alumnes Cristina del Arco García i Victoria Pons Gomez, 
alumnes amb experiència Erasmus: cris-c-@hotmail.com y 
victoriaponsgomez@hotmail.com  
 

Radom Academy of economics  
http://www.wsh.pl/en/ 

 
Aquesta universitat està situada a Radom, a 15 minuts en bus es troba una residència 
anomenada Akademika 3, que costa uns 100€/mes reformada l’any 2012. Cada 
habitacle conté una cuina, un bany i dues habitacions. Les comunicacions de tren són 
bones, i costa 2’50€ cada trajecte per a estudiants amb una acreditació (carnet amb 
foto que et facilita la universitat). Les classes són impartides en anglès i no tenen una 
dificultat excessiva. S’han de realitzar exposicions orals i l’assistència a classe és 
obligatòria. La universitat ofereix un curs per a principiants de polonès a un nivell molt 
bàsic i molt recomanable, consta de 4 crèdits. Per a més informació podeu contactat 
amb una alumna amb experiència erasmus a aquesta universitat, és Maria Antònia 
Cifre Calafat: mariantoniacifre7@gmail.com  
 

Europaische Fachhochschule (EUROPEAN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES-EUFH) 
http://www.eufh.de 
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Aquesta universitat no disposa de residència d’estudiants, però sí disposa d’informació 
per a facilitar aquesta recerca. Es convenient reservar amb molta antelació!! L’altra 
alternativa són els pisos compartits. El transport principal és el tren i es pot arribar a 
grans ciutats des de Brühl. Els dos aeroports internacionals més propers són Colònia i 
Bonn. El nivell exigit és d’alemany B1 i anglès B2. Es poden convalidar diverses 
assigantures ja sigui el recorregut en alemany o en anglès (encara que en anglès hi ha 
un programa anomenat “European Business of Management” que dura d’octubre a 
desembre, i un altre denominat “International Management” d’abril a juny, cada 
programa consta de 30 crèdits). 
 

KARLSRUHE INTERNATIONAL UNIVERSITY  
 

  
 

Aquesta Universitat es troba molt ben situada, en un poble d’estudiants a prop 
de grans ciutats. Un requeriment que no es pot obviar és que per entrar-hi 
s’exigeix un nivell elevat d’anglès i un certificat d’anglès de nivell mig alt 
(B2,C1). No obstant, les oportunitats acadèmiques que ofereix compensen 
l’esforç, atès que és una bona manera de millorar l’anglès (que és l’assignatura 
acadèmica) i d’aprendre alemany. A més, hi ha la possibilitat de fer alguns 
cursos addicionals i participar en escoles d’estiu. Hi ha també la possibilitat de 
fer cursos de diferents llegües com francès , italià , àrab, xinès i rus. Els 
principals graus que s’imparteixen son els següents : 
 
 
 
 



 
 

 
 
Pàgina web de la universitat: http://karlshochschule.de/en/sign-me-up/ 

 
 

Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg 
http://www.uni-erlangen.de/ 

 
Aquesta universitat ofereix un programa d’allotjament (residència) que costa uns 
160€/mes. Heu de tenir cura de la residència que escolliu, ja que depenent de les 
assignatures haureu d’anar a una ciutat o a una altra (Les assignatures de GECO a 
Nürnberg i les d’enginyeria a Erlangen). En referència al transport, és senzill i econòmic 
i l’ajuntament realitza un document pel qual el transport és gratis durant un semestre. 
Es demana un nivell d’anglès A2 i d’alemany A2. Si un alumne no té nocions d’alemany 
haurà de fer un curs obligatori de 200h d’alemany a la mateixa universitat que costa 
150€, encara que la majoria d’aquests estudiants per dificultats no pugui viatjar a 
aquest destí. Hi ha cursos gratuïts d’altres idiomes. La majoria de les assignatures són 
impartides en alemany, encara que pels alumnes d’intercanvi hi ha un llistat 
d’assignatures en anglès. No es poden convalidar assignatures obligatòries, però 
optatives sí. Per a més informació podeu contactar amb els alumnes amb experiència 

http://karlshochschule.de/en/sign-me-up/
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erasmus Yadira Escribano i Laura Pascual: yadi.19_@hotmail.com i 
laura_pascual15@hotmail.com o consultar les següents pàgines web: www.wiso.uni-
erlangen.org/ i www.u-erlangen.org/internacional/  
 

Kassel Universität 
http://www.uni-kassel.de/uni 

 
Aquesta universitat facilita la recerca d’allotjament a: https://portal.uni-
kassel.de/qisserver/rds?state=user&type=8&topitem=facilities&breadCrumbSource=.  
La convalidació és possible per a matèries de GADE. Només s’imparteixen assignatures 
en anglès i no es requereix cap nivell d’alemany. L’intercanvi és per al segon semestre 
(abril-juliol). Les assignatures es poden veure a la pàgina web de la universitat. 
Per a més informació podeu contactar amb els alumnes amb experiència erasmus 
Tomeu Marimón, Sara Peset, Andrea Lopez i Nicolau Siquier: 
tomeu_16_90@hotmail.com, sara_pm@hotmail.com, andrealopez436@gmail.com, 
nicosiquier@hotmail.com.  
 

Technische Universität Dresden 
http://tu-dresden.de/ 

 
 

Fachhochschule Kiel 
http://www.fh-kiel.de/ 
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ANGLATERRA: 

University of Southampton 
http://www.southampton.ac.uk/ 

 
 
Aquesta Universitat no dóna cap dret de residència pel que recomanen anar-hi 2 
setmanes abans de començar el curs per cercar-ho personalment, ja que per Internet 
hi ha hagut diversos problemes (MOLT IMPORTANT TROBAR ALLOTJAMENT, per les 
males experiències que han tingut antics alumnes amb experiència Erasmus). Les 
condicions de vida a Southampton son cares, per tant l’allotjament també ho és.  
Respecte al transport, la companyia Unilink: consta de 2lliures pel billet senill i 3’5 
lliures pel billet d’anada i tornada. El més recomanable és un bonus de 3 mesos per 
100 lliures. 
Les classes es cursen en anglès, i és imprescindible tenir un nivell B2 per a poder 
seguir-les, ja que són complexes. També s’ofereixen cursos gratuïts d’anglès. 
És important saber que no hi ha recuperacions de les matèries per a alumnes 
internacionals. Els punts forts d’aquesta universitat son el seu prestigi a nivell mundial, 
i la col·laboració amb professors de gran titulació. En canvi, de punts dèbils hi apareix 
la dificultat per a trobar allotjament, el poc recolzament cap als estudiants 
internacionals… La coordinadora d’Erasmus de la facultat de Business és Yue Wu. Per a 
més informació podeu contactar amb l’alumna Belén Soler, alumna amb experiència 
Erasmus a Southampton: belen_sc8@hotmail.com  
 

University of Ulster 
http://www.ulster.ac.uk/ 
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BÈLGICA: 

University College Brusseles (Erasmushogeschool Brussel) 
http://www.erasmushogeschool.be/en/erasmus-university-college-brussels 

 
 
La Universitat ofereix una Universitat que es troba enfora del recinte, pel que a la seva 
pàgina web podem trobar altres residències més properes mitjançant una agència 
anomenada “Br(ik”. Té una residència que es troba a Brusseles a 25min del campus 
universitari, amb un preu de 320€ amb una habitació doble, i de 450€ l’individual. 
En quant al transport, el més rentable és la targeta de metro anual (155€/any). 
Respecte a les classes, es cursen en anglès i no son difícils de seguir. Cal destacar que 
les assignatures tenen poca relació amb el contingut del temari de GADE o GECO. 
Aquesta universitat no ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques. La persona de 
contacte dins la universitat de Brussel·les és Stefan Moens. Per a més informació 
contacteu amb l’alumne amb experiència Erasmus a aquesta universitat Adrià Solsona: 
solosonaduran@gmail.com  
 
 
 
CROÀCIA: 

University of Zagreb 
http://www.unizg.hr/homepage/ 
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La universitat de Zagreb ofereix una ajudar a l’hora de cercar allotjament mitjançant 

aquesta pàgina d’Internet: 
https://unizg.moveonnet.eu/moveonline/incoming/accommodation.php 

El cost de vida d’aquesta ciutat és aproximadament de 400€/mes comptant amb 
allotjament, menjar, transport i les seves corresponents despeses. 

Aquesta informació la podreu trobar més detallada a la pàgina:  
http://international.unizg.hr/international_students/exchange_students/living_in_zag

reb 
La facultat d’economia i empresa ofereix una sèrie d’assignatures relacionades amb 
l’economia i la gestió d’empreses, impartides amb anglès. També compten amb un 

calendari acadèmic molt similar al de la UIB. El nivell d’anglès exigit es el B2 i s’ha de 
presentar en el moment de la sol·licitud de la plaça a aquesta universitat. Per a més 

informació sobre les assignatures visiteu la pàgina web: 
http://web.efzh.hr/doc//UMS//Courses%20for%20exchange%20students.pdf 

Zagreb es la capital de Croàcia i té aprox. 1.200.000 habitants, compta amb una bona 
xarxa de transport (tramvia i autobús) i molts llocs d’interès cultural. 

 
 

Universitat a Dubrovnik: 
 

 
 
Aquesta universitat es troba a una ciutat molt turística en la que el tema de 
l’allotjament no és cap problema des de l’hivern fins a juny amb un preu que es troba 
entre 150-180€/mes.  
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Als estudiants se’ls hi ofereix la possibilitat de dinar i sopar al menjador d’estudiants 
per 7 kunas (menys d’1€) amb una gran varietat de menjar i de bona qualitat. A més, 
viatjar a altres països com Macedònia, Montenegro... és assequible. 
Dins de la universitat la gent és més oberta cap als estudiants estrangers que no pas a 
fora (tendes, comerços, etc.).  
 
DINAMARCA: 

Copenhaguen Bussiness Academy 
https://www.cphbusiness.dk/ 

 
 
ESLOVÀQUIA: 

University of Matej Bel 
http://www.erasmus.umb.sk/umb/umberasmus.nsf/page/Matej_Bel_University 

 

És una universitat jove, creada el juliol del 1992 a partir d’un col·legi universitari del 
segle XVIII. Està situada al centre de l’Europa de l’Est (a la ciutat de Banská Bystrica), la 
qual cosa facilita viatjar a altres ciutats properes que tenen un atractiu especial: Praga, 
Viena, Budapest, etc. Un altre avantatge a considerar és que el cost de la vida és baix i 
que és possible trobar allotjament en un residència universitària a un preu 
extremadament baix (al voltant dels 60E mensuals). S’hi imparteixen les carreres de 
Turisme i d’Economia i les classes són en anglès. Per aquest motiu, als estudiants 
internacionals se’ls hi exigeix el certificat B2. No obstant, a nivell acadèmic resulta un 
centre atractiu perquè s’hi poden cursar assignatures convalidables amb les que 
ofereix la Facultat de Turisme de la UIB i, alhora, cursar altres idiomes moderns i 
millorar el nivell d’anglès. 

https://www.cphbusiness.dk/
http://www.erasmus.umb.sk/umb/umberasmus.nsf/page/Matej_Bel_University


Aquesta universitat ofereix un programa d’allotjament, una residència estudiantil 
d’aproximadament 50€/mes (menjar no inclòs) que es troba a 10min a peu de la 
facultat, a 20min a peu del centre i 5min en bus. 

Les assignatures són cursades en anglès, i s’exigeix un nivell mitjà-alt per a poder 
assolir-les. L’alumne haurà de fer durant el curs una sèrie d’exposicions. El contingut 
de l’assignatura no és gaire complicat però sí el nivell d’anglès. 
La tutora en la universitat de destí és Jana Prasovska. És un destí diferent als 
convencionals, però molt recomanable pels estudiants amb experiències Erasmus 
anteriors a aquesta universitat. Per a més informació podeu contactar amb na 
Margalida Planes Ripoll (margalida_planes@hotmail.com).  
 
 
FRANÇA: 

Groupe Ecole Superieure Troyes 
http://www.get-formation.fr/ 

 
 
Aquesta universitat dóna molta importància als alumnes internacionals. Son centres de 
caire privat que deriven d’antigues escoles de comerç. Té un ambient molt familiar, 
molt acollidor i bona disposició cap als nouvinguts, els mateixos alumnes fan la 
recollida a l’estació seguit d’una guia per la ciutat. 
Només es poden cursar assignatures optatives, ja que les demés no contenen el 80% 
del temari conjunt exigit. S’ofereix la possibilitat de cursar les assignatures en francès, 
alemany, anglès, xinès, rus i italià. El nivell d’anglès emprat a les classes és fàcil de 
seguir. No ofereixen possibilitat de fer pràctiques. És una universitat molt ben 
recomanada pels estudiants de la UIB que hi han estat. 
La residencia Anatole France es troba a 10 minuts a peu de la universitat (amb un preu 
de 360€/mes aproximadament, i demanant una ajuda a l’estat: CAF, et subvencionen 
quasi la mitat del cost). 
Per a més informació, una alumna amb experiència d’Erasmus a aquesta universitat 
pot ajudar-vos a aquesta adreça: martavp_4@hotmail.com 
 
 

Université Jean Moulin Lyon 
http://www.univ-lyon3.fr/es/ 

 

mailto:margalida_planes@hotmail.com
mailto:martavp_4@hotmail.com
http://www.univ-lyon3.fr/es/


 
 
Aquesta universitat ofereix ajuda per cercar l’allotjament mitjançant una pàgina web 
pública en la que es troben diferents preus entorn als 300€/mes, com per exemple 
CROUS, encara que existeixen residències per a un o dos alumnes un poc més cares 
que les que ofereix la universitat (com per exemple la residència Butterfly per 
500€/mes a 20min a peu de la facultat o a 10min en tren, i a 30min del centre en tren). 
Existeix un bonus de tren+bus+metro de forma il·limitada pels estudiants que costa 
cada mes 28€ (el transport públic funciona molt bé). La universitat proporciona ajuda 
als estudiants estrangers per a que es sentin ben acollits. 
Es obligatori que els alumnes d’intercanvi realitzin cursos d’anglès (curs “SELF”) o 
francès (curs “DEUF”) perquè hauran de cursar les assignatures en algun d’aquests dos 
idiomes. De totes formes, és obligatòria l’assignatura de “iniciació a la cultura 
francesa” que suposa 1h/setmana i proporciona 3 crèdits cada semestre. 
Les classes amb un nivell de francès A2 són fàcils de seguir. És imprescindible no faltar 
a més de 2 classes pràctiques per semestre.  
La universitat es troba en una gran ciutat, acollidora i amb moltes activitats d’oci. Per a 
més informació podeu contactar amb els alumnes, amb experiència Erasmus, Jordi 
Pons Riera (jordiponsr@gmail.com) i Ana Martorell (ana.martorell@gmail.com)  
 

Université Charles de Gaule Lille 3 
http://www.univ-lille3.fr/ 

 
Aquesta universitat compta amb una residència amb un mobre de places limitades (80 

per a alumnes estranjers, per a més informació podeu visitar la pàgina: 

mailto:jordiponsr@gmail.com
mailto:ana.martorell@gmail.com
http://www.univ-lille3.fr/


http://www.univ-lille3.fr/international/venir-etudier/programme-echange/llegar-a-
lille-3/ 

Les classes son impartides en francès i anglès depenent de l’assignatura a cursar. El 
programa d’estudis es bastant similar al nostre pel que les convalidacions no solen ser 

un gran inconvenient.  
 

University Paris 13, Paris Nord 
http://www.univ-paris13.fr/ 

 
Aquesta universitat imparteix les classes en francès i alguna en anglès. Cal tenir 
nocions de francès, i en referència a les convalidacions no hi ha molt de problemes. La 
universitat es troba situada en un barri poc tranquil, tot i així, els alumnes no viuen a 
prop. No hi ha cap problema de transport i des de la gare du Nord s’arriba al campus 
universitari en 20 minuts. 
 
 

Université Montpellier I 
http://www.univ-montp1.fr/ 

 
Aquesta universitat exigeix un bon nivell de francès. És fàcil convalidar optatives i 
complicat poder convalidar les obligatòries. 

 
Lycée Marie Curie 

http://www.lyc-curie.ac-aix-marseille.fr/spip/ 

http://www.univ-lille3.fr/international/venir-etudier/programme-echange/llegar-a-lille-3/
http://www.univ-lille3.fr/international/venir-etudier/programme-echange/llegar-a-lille-3/
http://www.univ-paris13.fr/
http://www.univ-montp1.fr/
http://www.lyc-curie.ac-aix-marseille.fr/spip/


 
 

 
Università di Corsica 

http://www.univ-corse.fr/ 

 
 

École Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers 
http://www.essca.fr/ 

 
 

INSEEC Paris 
http://www.inseec.com/ecole-de-commerce-inseec-business-school.cfm 

http://www.univ-corse.fr/
http://www.essca.fr/
http://www.inseec.com/ecole-de-commerce-inseec-business-school.cfm


 
 

Université de Bretagne- Sud 
http://www.univ-ubs.fr/ 

 
 
GRÈCIA: 
 

Athens University of econòmics and Business 
http://www.aueb.gr/index_en.php 

 
 
HOLANDA: 

Hanze University Groningen Applied Sciences 
http://www.hanze.nl/home/International 

http://www.univ-ubs.fr/
http://www.aueb.gr/index_en.php
http://www.hanze.nl/home/International


 
La mateixa universitat et posa en contacte amb l’empresa (“housing office”), la qual 

t’ajuda a trobar residència o pis de entre 14 residencies distribuïdes per tota la ciutat, 
alguns exemples son les residencies “Winschoterterdiep” i “Martini-House”, les dues 
molt grosses i amb bones instalacions aproximadament a 15 minuts de la universitat 

en bicicleta i a 15 min del centre. La primera es troba entre els 250 i 416€/mes 
dependrà del tipus d’habitació que seleccioneu (doble, individual petita o individual 

grossa) i la segona passa els 400€/mes ja que disposa de habitacions individuals, amb 
bany privat i balcó.  

 
Hogeschool Zeeland 

http://hz.nl/nl/Pages/Homepage.aspx 

 
 

University of Twente 
http://www.utwente.nl/ 

 
 

http://hz.nl/nl/Pages/Homepage.aspx
http://www.utwente.nl/


Saxion university of Applied Sciences 
http://www.saxion.edu/ 

 
 
 
 
ITÀLIA: 

La Sapienza, Roma 
http://www.uniroma1.it/ 

 
 
Existeixen agències per internet per a trobar allotjament, tenint la possibilitat de 
compartir pis. El preu del metro és de 1’50€/bitllet senzill, 35€/mes o 250€/any. Encara 
que també hi ha tramvia i bus. 
La universitat ofereix un curs d’italià gratuït pels estudiants estrangers que 
proporciona 3 crèdits amb un previ examen de nivell. Les classes s’imparteixen en 
italià, però és un nivell assequible si teniu un mínim de coneixement de la llengua. 
S’ofereixen algunes assignatures que cursa la UIB però no n’hi ha moltes a convalidar, 
no et posen dificultats amb l’idioma, sinó que donen facilitats. 
La tutora de la universitat de destí és Filomena Nenna. És una ciutat acollidora i per 
visitar. Podeu contactar amb els alumnes amb experiència Erasmus Carlos Mir Marín 
(cmirmarin@gmail.com), Miguel Bestard Marqués (mbestardmarques@gmail.com) i 
Iñaqui Campomar (geroski_93@hotmail.com).   
 

http://www.saxion.edu/
http://www.uniroma1.it/
mailto:cmirmarin@gmail.com
mailto:mbestardmarques@gmail.com
mailto:geroski_93@hotmail.com


Università Degli Studi di Bologna 
http://www.unibo.it/it 

 
 
El primer aspecte a tenir en compte abans d’escollir aquesta Universitat, és que els 
alumnes d’Erasmus son traslladats a Rimini (a prop de San Marino, i enfora de 
Bologna). Rimini és una ciutat petita, costera i turística. 
La facultat d’economia de Rimini no et dóna cap ajuda. Respecte a l’allotjament, el 
centre no proporciona cap tipus de recomanació ni ajuda, l’alumne ho ha de cercar per 
compte propi. Les assignatures a Rimini son impartides en Italià, i també en anglès, 
francès i espanyol. A més, s’ofereix un curs gratuït d’italià que proporciona 6 crèdits 
extra. 
Tan les classes com els exàmens requereixen un alt nivell d’italià, ja que son 
assignatures bastant costoses. El contacte a la universitat de Bologna és Paolo Figini. 
Per a més informació contacteu amb les alumnes amb experiència Erasmus a Rimini, 
Mª Magdalena Busquets i Marta Martorell: magdalenabusquets@gmail.com i 
martamartorellp@gmail.com  
 
 

Università degli Studi di Palermo 
http://portale.unipa.it/ 

 
Aquesta universitat es troba en el centre de Palermo. Es poden trobar residències que 
ronden els 120-150€/mes una habitació. 

http://www.unibo.it/it
mailto:magdalenabusquets@gmail.com
mailto:martamartorellp@gmail.com
http://portale.unipa.it/


 
Università degli Studi di Firenze 

http://www.unifi.it/mdswitch.html 

 
 
Aquesta universitat ofereix una residència per a estudiants “Evergreen” a 5minuts a 
peu de la facultat per uns 400€/mes. Les assignatures es poden cursar en italià. Les 
assignatures es poder dur a terme fàcilment. Donen peu a una adaptació molt ràpida a 
la llengua, per a això ofereixen un curs inicial d’italià. Per a més informació poseu-vos 
en contacte directament amb serveis internacionals de la facultat de destí, o amb 
l’alumna amb experiència Erasmus a aquesta universitat, Ignasi Forteza Grimals: 
ignasifortezagrimalt@gmail.com 
 
 

Università degli Studi di Urbino 
http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=0&lang=IT&tipo=IST&page=0 

 
L’oficina internacional ofereix allotjament a escoles superiors i residències, mitjançant 

aquesta pàgina d’Internet: 
http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=12040&lang=ENG&tipo=ENG&pag

e=01094 
 situades a 1km del centre de la ciutat i a 15min a peu de la universitat. Hi ha facilitat 
de transport ja que compten amb nombroses combinacions de línies d’autobús que 
connecten les facultats amb les residencies i amb el centre històric. Les assignatures 

s’imparteixen amb Italià (B1 requerit), el pla d’estudis es molt similar al nostre pel que 
la convalidació no resulta cap problema. Urbino està situat a la regió de Marche, al 
centre de l’illa d’Itàlia, és una petita ciutat amb colines verdes envoltada de rius i 

http://www.unifi.it/mdswitch.html
http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=0&lang=IT&tipo=IST&page=0
http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=12040&lang=ENG&tipo=ENG&page=01094
http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=12040&lang=ENG&tipo=ENG&page=01094


muralles. Per a més informació contacteu amb alumnes de la UIB amb experiències  en 
aquesta universitat Beatriz Servera Sanchez nalitas111@gmail.com , Gabriel Ballester 

Parets little_billy89@hotmail.com , Joan Francesc Palou Buades 
jfcrack_69@hotmail.com i Raquel Chaparro Lopez raquel365_@hotmail.com 

 
 
LETÒNIA: 
 

Baltijas Starptautiská Akadémija 
http://www.bsa.edu.lv/lang/lat/ 

 
 

 
POLÒNIA: 
 

Gdanks University of Technology 
http://www.pg.gda.pl/en/ 

 
Aquesta universitat es troba situada en una zona costera del Nord de Polònia, al mar 
Bàltic. Per a accedir a Gdanks la manera més fàcil és viajant Palma-Varsòvia amb avió, i 
d’allà en bus fins a Gdanks (15€ aproximadament anar i tornar). Aquesta universitat 
ofereix pàgines web on trobar ofertes de residències i pisos. Les residències ronden els 
90€/mes d’habitació compartida. Totes les assignatures són impartides en anglès. Les 
assignatures obligatòries són convalidables, i les optatives depèn. Per a més informació 
podeu contactar amb l’alumne amb experiència erasmus Adrià: adri.alaro@gmail.com  

 

mailto:nalitas111@gmail.com
mailto:little_billy89@hotmail.com
mailto:jfcrack_69@hotmail.com
mailto:raquel365_@hotmail.com
http://www.bsa.edu.lv/lang/lat/
http://www.pg.gda.pl/en/
mailto:adri.alaro@gmail.com


Radom Academy of Economics 
http://www.wsh.pl/en/ 

 
 
 
 
 

Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom 
http://www.uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=1681 

 
 
 

 
 
PORTUGAL: 

Escola Superior de Gestao de Santarém 
http://si.ese.ipsantarem.pt/ese_si/web_page.inicial 

 
 
 

http://www.wsh.pl/en/
http://www.uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=1681
http://si.ese.ipsantarem.pt/ese_si/web_page.inicial


ISG-Instituto Superior de Gestao 
 
Aquest institut es troba a Lisboa –Rua Viroino Nemésio , nº 5 -1750-306 Ameixoeira 
http:// www.isg.pt/contactos.html . 
 
Es troba ben connectat amb les línies de transport : 

- Metro (estació –ameixoeira http://www.metrolisboa.pt/informacao/viajar-mo-
metro/titulos-de-transporte-e-tarifas/ 

- Autobuses (nº  206 , 703 , 736 i 796  
http://www.carris.pt/fotos/editor2/tarifario_site_2014.pdf 
 
Existeix residència d’estudiants tot i que ara està en obres .No obstant hi ha 
una persona encarregada de ajudar a trobar allotjament : 
 Drª: Cristina Matos(cristina.matos@ulusofona.pt). 
 
Teòricament, se exigeix un nivell d’anglès B2 o de llengua portuguesa B2. No 
obstant , com les classes es fan en portuguès i els alumnes castellans e italians 
no presenten dificultats per entendre-ho no es obligatori tenir un títol 
oficial.Fins i tot els alumnes a final de curs els alumnes poden demanar 
examinar-se en anglès. Disposa de dos enllaços amb una llista de contingut de 
les matèries que s’imparteixen : 
 http://www.isg.pt/ensino-cursos/cursos/licenciaturas/licenciatura-em-
gestao.html. (Portuguès) 
 
http://www.isg.pt/en/education-courses/degrees/degree-in-business-
managemnet.html /(anglès) 
 
Així mateix , el centre disposa de dos links amb informació que pot esser 
d’interès per alumnes d’Erasmus: 
 
http://www.isg.pt/ (Portuguès) 
http://www.isg.pt/en/ (anglès) 

 
 
 
 

Universidade do Algarve 
https://www.ualg.pt/home/pt/content/campus-da-penha 

http://www.isg.pt/contactos.html
http://www.metrolisboa.pt/informacao/viajar-mo-metro/titulos-de-transporte-e-tarifas/
http://www.metrolisboa.pt/informacao/viajar-mo-metro/titulos-de-transporte-e-tarifas/
http://www.carris.pt/fotos/editor2/tarifario_site_2014.pdf
mailto:cristina.matos@ulusofona.pt
http://www.isg.pt/ensino-cursos/cursos/licenciaturas/licenciatura-em-gestao.html
http://www.isg.pt/ensino-cursos/cursos/licenciaturas/licenciatura-em-gestao.html
http://www.isg.pt/en/education-courses/degrees/degree-in-business-managemnet.html
http://www.isg.pt/en/education-courses/degrees/degree-in-business-managemnet.html
http://www.isg.pt/
http://www.isg.pt/en/
https://www.ualg.pt/home/pt/content/campus-da-penha


 
Aquesta universitat ofereix dins la seva pàgina web facilitats per a la recerca 
d’allotjament. El preu dels allotjaments no varia molt al que podriem trobar dins 
Balears. 
 

Universidade de Aveiro 
http://www.ua.pt/ 

 
 

 
RUMANIA: 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 
 
 
SUÈCIA: 

Halmstad University 
https://www.hh.se/english.5_en.html 

 

http://www.ua.pt/
https://www.hh.se/english.5_en.html


 
 
 

 
És una universitat que es troba a Halmstad, Suècia. Fan moltes activitats d’integració 
per als nous alumnes. 
L’allotjament, situat a 2’5km de la universitat i a 4km del centre del poble, el 
proporciona la universitat (Students Union) i es pot triar entre diverses opcions que 
ronden els 360€ aprox. (3200 corones).  
En relació al transport, els estudiants lloguen o compren bicicletes per 40 o 50€, ja que 
les distàncies son curtes. També hi ha l’opció del bus, però no surt rentable. 
Respecte a les assignatures, venen donades en anglès, amb la possibilitat de prendre 
les classes en suec i van dirigides al màrqueting, per tant, pels estudiants de GADE no 
requereix un gran esforç però si pels estudiants de GECO. Hi ha cursos per aprendre 
suec que proporcionen 7’5 crèdits i classes de millora d’anglès per 7’,5 crèdits cada 
una. Ofereix la possibilitat de fer pràctiques convalidats per crèdits de mobilitat. 
El punt dèbil d’aquest destí es el clima. La persona de contacte a Halmstad és Hakan 
Persson. Per a més informació podeu contactar amb l’alumne Ignasi Aguiló que va 
tenir una experiència Erasmus a aquesta universitat: nasi.aguilo@hotmail.com  
 
 

 
Högskolan Kristianstad 

http://www.hkr.se/ 

 
 
 

 
SUÏSSA: 

Hochschule für Technik und Wirtschaft, Chur 
http://www.htwchur.ch/ 

mailto:nasi.aguilo@hotmail.com
http://www.hkr.se/
http://www.htwchur.ch/


 
 

 
 
 

 
 

TURQUIA: 
Selcuk University 

http://www.selcuk.edu.tr/English/DefaultEng.aspx 
 
 

 

http://www.selcuk.edu.tr/English/DefaultEng.aspx

