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Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC
Pla de mobilitat de l’estudiantat 2021-22
Tal com estableix el procés 200.3.4 (Gestió de la mobilitat de l'estudiantat) del Sistema de Garantia
Interna de la Qualitat (SGIQ) de l’FME, el responsable de Relacions Internacionals fixarà uns objectius de
mobilitat, revisables anualment.
Responsable

Josep Burillo , Vicedegà de Promoció i Relacions Internacionals

Persones
i/o
unitats implicades

PDI i PAS FME
Equip directiu FME
Responsables de titulacions de grau i màster
Secretaria (Unitat de Relacions Internacionals) i Unitat de
Suport Institucional i Relacions externes de l’FME
Servei de Relacions Internacionals UPC

1. Antecedents
L’estudiantat del Grau en Matemàtiques podrà realitzar una mobilitat a partir del tercer curs (un cop
superats 120 ECTS) i poden realitzar assignatures, amb una Universitat amb la que tinguem acord bilateral,
que se’ls reconeixerà a l’FME com a borsa de crèdits optatius o bé poden realitzar el seu Treball Final de Grau
a l’estranger.
El pla d’estudis del MAMME contempla que 22,5 ECTS puguin cursar-se amb assignatures d’altres titulacions.
Així doncs, molts dels estudiants marxen un quadrimestre a l’estranger per realitzar assignatures o bé per fer
el seu Treball Final de Màster.
Pel que respecta al MESIO UPC-UB, també tenen la possibilitat de cursar crèdits optatius a l’estranger o bé el
Treball Final de Màster.

2. Objectius
L’objectiu general és la millora de la mobilitat dels estudiants del grau i màster de l’FME, tant
d’entrada com de sortida. Per tal d’aconseguir-ho es proposen els següents objectius concrets:
-

Aconseguir a llarg termini que un 40% dels titulats de grau i un 10% de màster de l’FME hagin
realitzat una estada de mobilitat d’estudis.

-

Revisar el circuit de procés i seguiment segons tipologies d’estudiants d’intercanvi ja siguin incoming o
outgoing.

-

Revisar i fer el seguiment dels diferents acords bilaterals.

-

Implementar acords de doble titulació.

3. Accions
Les accions concretes establertes per aconseguir els objectius generals són:
- Estudiar l’evolució dels estudiants incoming i outgoing i adequar els acords bilaterals a aquesta evolució.
- Impulsar nous acords bilaterals segons demanda d’estudiants.
Atesa la situació de pandèmia en que ens trobem, s'han implementat versions virtuals i híbrides per facilitar la
mobilitat dels estudiants (tant incoming com outgoing).

4. Valoració i anàlisi de resultats
Anualment es publicaran totes les accions realitzades al Document Anual Únic (memòria, informe de gestió i
informe de seguiment) i s’analitzaran els indicadors i la seva idoneïtat. Els resultats principals, la
valoració i les accions de millora també s’inclouran en el Document Anual Únic.

