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A través d’aquest programa, els alumnes seleccionats de UIC Barcelona de totes les 
facultats poden fer cursos d’estiu, amb reconeixement acadèmic en la gran majoria de 
casos. En completar el curs, la Universitat de Berkeley emet un certificat de notes 
oficial (transcript of records) i els cursos s’incorporen a l’expedient de l’estudiant a UIC 
Barcelona. 

A més a més de l’acord amb la UC Berkeley per cursar crèdits d’estiu a les Summer 
Sessions, UIC Barcelona també destina fins a un màxim de tres beques per fomentar 
aquesta mobilitat. UIC Barcelona aporta la quantitat de 2.000 euros per alumne 
com a part de la matrícula dels cursos a les Berkeley Summer Sessions, que 
cobreix aproximadament la meitat del cost total de la matrícula (en funció dels crèdits 
exactes que es cursin).  

Les despeses de viatge i allotjament són a càrrec dels estudiants. La beca cobreix tots 
els estudis de UIC Barcelona de grau. També està oberta a estudis de màster si 
acadèmicament es troben programes d’interès. 

Important: 

Es pot participar en aquesta mobilitat tant amb beca com sense beca, però en tots dos 
casos caldrà superar el procés de selecció de la facultat i el Servei de Relacions 
Internacionals. 

Més informació sobre el programa: Berkeley i UIC Barcelona 

Requisits generals per participar-hi  

1. Tenir una bona nota mitjana a l’expedient acadèmic (es recomana un mínim de 
7).    

2. Es pot realitzar l’estada a partir de 2n curs de grau. 

3. Tenir un nivell d’anglès de mínim B2, demostrat amb el títol d’idioma 
acreditatiu. La UC Berkeley admet diferents certificats de llengua anglesa: http://
summer.berkeley.edu/international/english-proficiency-requirement 

4. Es valoraran positivament els estudiants amb un perfil proactiu i compromès. 

5. Es valorarà positivament l’interès en temes internacionals i la fluïdesa verbal.  

De totes les candidatures, seran  seleccionats per obtenir l’ajut econòmic els tres 
millors candidats en funció dels criteris següents: 
  

- expedient acadèmic 40 % 
- perfil i motivació de l’alumne 20 % 
- nivell d’anglès escrit i oral 20 % 
- recomanació de la facultat 10 % 

http://summer.berkeley.edu/
http://www.uic.es/es/internacional/estudia-en-el-extranjero/programesconvenis/escola-estiu-a-berkeley
http://summer.berkeley.edu/international/english-proficiency-requirement
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- necessitat econòmica 10 % 

Procediments i terminis 

Cada facultat fa la primera selecció dels seus respectius candidats. Després el Servei 
de Relacions Internacionals completa el procés amb tots els candidats preseleccionats 
per les facultats mitjançant una entrevista personal durant la setmana del 18 al 22 de 
gener del 2021. Tots els candidats rebran una carta formal en què se’ls confirma si han 
estat seleccionats, tant amb beca com sense.  

Per participar en aquesta mobilitat, cal omplir en línia la sol·licitud de les Beques 
Berkeley, i lliurar la documentació següent per duplicat abans del dimecres 9 de 
desembre del 2020 al Servei de Relacions Internacionals per correu electrònic a 
exchange.bcn@uic.es (titulacions de Barcelona) o exchange.scu@uic.es (titulacions 
de Sant Cugat): 

! el currículum 
! el certificat d’idioma 
! l’expedient acadèmic en què figuri la nota mitjana sobre 10 

La resolució final de les beques és responsabilitat del Servei de Relacions 
Internacionals, que es reserva el dret d’acceptació o no acceptació de les sol·licituds i 
que n’informarà la Comissió de Beques. Aquesta resolució es farà pública el dimecres 
27 de gener del 2021, data en la qual s’enviarà un correu electrònic a cadascun dels 
candidats presentats. 

Més informació 
Campus Barcelona 
Reetta Heikkinen 
exchange.bcn@uic.es  
Tel.: 932 541 800

Campus Sant Cugat 
Isa Raventós 
exchange.scu@uic.es 
Tel.: 935 042 000

https://form.jotform.com/202711087845355
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