
Informació bàsica universitats destí Erasmus+            
(per ordre alfabètic de país/ciutat de destinació)

País Alemania
Ciutat on està el campus Bochum
Nom de la universitat RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM (RUB)

Pàgina web de la universitat https://www.ruhr-uni-bochum.de

Requisits d'idioma (Nivell) Para cursos en Aleman: B2; para cursos en Inglés: B2

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca Diarias desde Colonia y Dusseldorf, 

Tutor a la UIB (Nom i email) José Luis Groizard - joseluis.groizard@uib.es
Contacte a la Universitat de destí Anna Potreck - email: anna.potreck@uv.rub.de

Link al catàleg de cursos oferits http://international.rub.de/rubiss/studium/organisation.html.en

Altres informacions d'interès •Facilidades de transporte: Colonia, Düsseldorf, Münster o Aachen son ciudades 
cercanas a las que se puede acceder de forma rápida en tren o en coche. Los 
aeropuertos internacionales más cercanos son los de Düsseldorf y Colonia. El coste 
del billete de tren entre el aeropuerto de Dusseldorf y Bochum es de 19 Euros.
•Residencia: la universidad dispone de varias residencias de estudiantes que hay 
que reservar con mucha antelación. También hay una amplia oferta de pisos 
compartidos. Toda esta información se encuentra en http://international.rub.
de/gaststudis/accommodation/index.html.en

Nombre de places disponibles 4
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Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Alemania
Brühl (Colonia)
EUROPAISCHE FACHHOCHSCHULE (European University of Applied Sciences)

https://www.eufh.de

Para cursos en Aleman: B1; para cursos en Inglés: B2

1) Octubre - Diciembre y 2) Abril - Junio

Hay dos itinerarios en Inglés para estudiantes internacionales. 1) European Business 
Management (primer semestre) y 2) International Innovation Management (segundo 
semestre)
Desde Colonia y Bonn

José Luis Groizard - email: joseluis.groizard@uib.es
Svenja Fillep-Kühn - email: s.fillep@eufh.de

https://www.eufh.de/en/why-choose-eufh/international-degree/

•Ubicación: Brühl. Es una ciudad de 50.000 habitantes situada al sur de Colonia y al 
norte de Bonn.
•Facilidades de transporte: Colonia y Bonn son ciudades cercanas a las que se 
puede acceder de forma rápida en tren –veinte minutos desde Colonia y veinticinco 
desde Bonn- o en coche. Los aeropuertos internacionales más cercanos son los de 
Colonia y Bonn.
•Residencia: la universidad no dispone de residencias de estudiantes, pero en 
cambio dispone de información sobre varias de ellas, que hay que reservar con 
mucha antelación. También hay una amplia oferta de pisos compartidos. 
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Alemania
Nürnberg
Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm

https://www.th-nuernberg.de/en/study-career/academic-programmes/bachelors-
degree-programmes/

Evidence of language proficiency (German or English: B2 -C1)

Winter Semester: From 1 October 2020 to 14 March 2021; 

Ba International Business: Final Exams (21 Jan – 12 Feb)

https://www.th-nuernberg.de/fileadmin/fakultaeten/bw/ib_vorlesungsverzeichnisse/B-
IB_Course_Catalogue.pdf

Vuelos con 1 escala: Lufthansa, Eurowings, Vueling

Marta Jacob Escauriaza (marta.jacob@uib.es)
Şemsi Çolak
phone: +49 911/5880-4851 
email: semsi.colak@th-nuernberg.de

https://www.th-nuernberg.de/en/study-career/academic-programmes/bachelors-
degree-programmes/
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Alemania
Wolfenbüttel
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fakultät Verkehr-Sport-
Tourismus-Medien 
https://www.ostfalia.de/cms/de

Level of English: B2  is required and B2 GERMAN - General management studies

Autum term- 15 May - applicactions june 30th Spring term 15 November - November 
30th

Travel, Tourism and Leiser

Palma - Hannover - train or car to Wolfenbüttel

Francisco Rejón Guardia - f.rejon@uib.es 
"Katharina Genz
International Students Coordinator
Tel.: +49-221-931809 466
Email: international.office@cbs.de " and Miriam Lazic - m.lazic@ostfalia.de

https://www.ostfalia.de/cms/en/k/offers-for-incoming-students/

https://www.ostfalia.de/cms/de
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Alemanya
Dortmund / Munich /Frankfurt / Colonia / Hamburg
Interntional School of Management Dortmund

https://en.ism.de/campus/dortmund

B2

Setembre - Juny

Gener - Juny

Antoni Serra Cantallops (antoni.serra@uib.es)
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Alemanya
Dresden
Dresden

https://tu-dresden.de/

B2

Setembre - Juny

Gener - Juny

Antoni Serra Cantallops (antoni.serra@uib.cat)
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Alemanya
Karlsruhe
Karlsruhe International University 

 https://karlshochschule.de/en/

Anglès B2 o Alemnay B2 (Es requerix certificat)

Ag./set.-des./gen.

antonia.morey@uib.es

2 semestrals 1 anual 

https://karlshochschule.de/en/
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Alemanya
Kassel
Universität Kassel

https://www.uni-kassel.de/uni/

Anglès B2

Abril-Juliol

Marc Escrihuela: marc.escrihuela@uib.es
Ivo Bischoff: fb07-erasmus@uni-kassel.de

https://portal.uni-kassel.de/qisserver/rds?
state=wsearchv&search=1&treetype_einrichtung.eid=2&veranstaltung.
semester=20131&einrichtung.eid=7&expand_einrichtung.eid=y&veranstaltung.
unterrsprache=2&P_start=0&P_anzahl=10&P.vx=kurz
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Alemanya
Kiel
Fachhochschule Kiel

https://www.fh-kiel.de

B2 d'Alemany per classes en Alemany. A2 d'alemany per classes en anglès.

2 semestres

Biel Vich (biel.vich@uib.cat)
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Alemanya
Nürnberg
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

https://www.fau.eu/

Demanen mínim A2 anglès, però recomanen nivell B1 ó millor B2 anglès. Aleman A2 
(si no el tens has de fer curs intesiu allà al setembre ò al març)

winter term (october to february) // summer term (april to july)

winter term (january-middle of february) // summer term ( june- end of july)

optatives

Juanabel Genovart (juanabel.genovart@uib.es)

https://www.univis.fau.de/form#remembertarget

Si no saps alemà has de fer allà un curs intensiu a principi de semestre (3 setmanes). 
És la Faculty of Business, economics and law. Pots fer assignatures en anglès y/o en 
alemà a triar per l'alumne.
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Alemanya
Passau
Passau

www.uni-passau.de

B2

Antoni Serra Cantallops (antoni.serra@uib.cat)
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Alemanya
Regensburg
OTH Regensburg

https://www.oth-regensburg.de/en.html

Cap títol oficial, recomanat B2

Veure web calendari

Veure web calendari

Maria Sard  maria.sard@uib.es
https://www.oth-regensburg.de/en/international.html

https://www.oth-regensburg.de/en/international.html
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Alemanya
Stuttgart
Sttutgart

www.dhbw-stuttgart.de/incomings

B2

Setembre - Juny

Gener - Juny

Antoni Serra Cantallops (antoni.serra@uib.cat)
Ms. Dorte Süchting
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Bèlgica
Brussel.les
Erasmushogeschool Brussel

https://www.erasmushogeschool.be/nl 

Anglès B2

Septembre-Febrer

Gener-Febrer

Es poden fer assignatures d'un dels següents graus: Hotel Management, Idea and 
Innovation management,  Tourism and Leisure Management and Office 
Management.

Paula M. Aguiló Segura  paula.aguilo@uib.es
Johan De Sterke   johan.de.sterke@ehb.be

https://www.erasmushogeschool.be/en/programmes?f%5B0%5D=interessegebied%
3A13&f%5B1%5D=type_programma%3A3

https://www.erasmushogeschool.be/en/our-programs-exchange-students   (link de 
passes a seguir per fer inscripció. Període inscripció aproximadament 10/3 al 31/5 de 
l'any anterior a l'estada.
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Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Bèlgica
Ghent
Artevelde University College

https://www.artevelde-uas.be/

B2 anglès

autumn term (3rd week of September till 1st week of February) // spring term (2nd 
week of February till 1st week of July)
autumn term (January till 1st week February) // spring term (June till 1st week July)

diverses... depen del mòdul on es matriculin. Veure al link: https://www.artevelde-uas.
be/programmes/international-semester-programme/artevelde-business-school-
english/programme-and

Juanabel Genovart (juanabel.genovart@uib.es)

https://www.artevelde-uas.be/programmes/international-semester-
programme/artevelde-business-school-english/programme-and

Ghent és una ciutat petita i preciosa amb molt ambient universitari
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Bulgària
Turnovo
University of Veliko Turnovo 

 http://www.uni-vt.bg/bul/

B1 Anglès (és suficient certificat UIB)

antonia.morey@uib.es

dues semestrals

http://www.uni-vt.bg/bul/
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Croacia
Opatija
Faculty of Tourism and Hospitality Management

https://www.fthm.uniri.hr/en/

Cap oficial, recomanen B2

Veure la web

Veure la web

Maria Sard, maria.sard@uib.es
https://www.fthm.uniri.hr/en/international-affairs/incoming-mobility/student

https://www.fthm.uniri.hr/en/international-affairs/incoming-mobility/student
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Croacia
Zagreb
University of Zagreb 

University of Zagreb 

Anglès B2

Fall term from 01/10/2018  to 23/02/2019 incuding examinations, and Spring term 
from 25/02/2018 to 09/07/2019

The nearest airports are: Zagreb

Catalina Juaneda Sampol (nati.juaneda@uib.es)
Lidija Priščan
(lpriscan@net.efzg.hr)
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Dinamarca
Copenhagen
cphbussiness

https://www.cphbusiness.dk/english

Cap oficial, recomanat B2

Veure calendari a la web

Veure calendari a la web

Maria Sard, maria.sard@uib.es
https://www.cphbusiness.dk/english/international

https://www.cphbusiness.dk/english/international
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Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Finlàndia
Rovaniemi
University of lapland

https://www.ulapland.fi/EN

Anglès B2

Autumn term from 22/8/2018  to 16/12/2018 , and Spring term from 9/01/2019 to 
31/05/2019

The nearest airports are: Rovaniemi

Catalina Juaneda Sampol
incoming@ulapland.fi

https://www.ulapland.fi/EN/Admissions/Exchange-studies/Plan-your-exchange-
studies
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

França
Brest (Bretanya)
Université de Bretagne Occidentale - Brest

https://www.univ-brest.fr/GB

B2 de francès

2 semestres

Biel Vich (biel.vich@uib.cat

1
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

França
Lille
Université de Lille - Sciences Humaines et Sociales

https://international.univ-lille.fr/en/

B2 de inglés o francés

Dependerá de la Faculdad/Formación

Generalmente en Enero y Mayo con recuperación en Junio

-

Vía BCN con vueling o con vuelo directo. Lille está bien conectada con París y 
Bruselas.
Jenny De Freitas
Claudia Morales Balleza (
incoming-shs <incoming-shs@univ-lille.fr>)

https://www.univ-lille.fr/home/courses/courses-taught-in-english/

https://box.univ-lille.fr/en/index.html
La Universidad de Lille está formada por varias Facultades o Unidades de Formación 
e Investigación (UFR). Estas Facultades no siempre están en la ciudad de Lille, a 
veces están en las afueras en algún Campus o incluso en otros pueblos más 
distantes. Aunque hay total libertad para escoger asignaturas de cualquier Facultad o 
Campus, el estudiante debe tomar en cuenta este detalle para diseñar su horario. 
Las asignaturas  relacionadas con Finanzas, Marketing, Gestión suelen encontrarse 
en la ciudad. 
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

França
Vannes
Universitéde Bretagne-Sud

https://www.univ-ubs.fr

B2 de francès

2 semestres

Biel Vich (biel.vich@uib.cat)
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

França 
Paris. 
University Paris 13 

www.univ-paris13.fr 

vfrancès o anglès (B1) 

6 mesos  setembre-gener  febrer-juny 

Gonçal lópez Nadal   golona2002@gmail.com 

Ubicada a Villateneuse,  "banlieue" del  nord de Paris.   
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Francia
Angers
Universite d´Angers 

https://www.univ-angers.fr/en/university.html

B2 English - B2 French

June 15 March - 1st of June (autumm term) 1st October - 1st november (spring term)

Turismo

Vuelo directo Palma - Nantes y tren hasta Angers

Francisco Rejón Guardia f.rejon@uib.es
Igone RODRIGUEZ COSTA - igone.rodriguezcosta@univ-angers.fr

http://www.univ-angers.fr/fr/international/etudiants-internationaux/etudiants-des-
programmes-d-echanges.html 
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Francia
Angers
Ecole Superior des Scienncies Commerciles d'Angers

https://internacional.uib.
cat/digitalAssets/476/476983_ESSCA_Angers_Fact_Sheet_2018_19.pdf

B1 francés y B1 inglés

maria.llompart@uib.es // Maria Llompart Bibiloni
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Francia
Córcega
Università di Cosrsica

https://www.universita.corsica/fr/

B1 de francés

maria.llompart@uib.es // Maria Llompart Bibiloni
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Francia
Montpellier
Montpellier

https://www.montpellier-management.fr/welcome-to-montpellier-management/

No explícito. Cursos en francés e ingles. Por expeciencia, un B2 va muy justo.

2019/20: 9/9 a 27/12 y 6/01 a 10/04

1º sem: 16/12 a 20/12 y 25/05 a 29/05. 2º sem.: 14/04 a 17/04 y 2/06 a 5/06

Marketing, estrategia, inernacionalizacion

Pedro Rivas
Raluca Smadu
Responsable
Services Relations Internationales
Téléphone : 04 34 43 20 08
Email : moma-ri@umontpellier.fr

025_Vollmer
Marine Vollmer
Gestionnaire
Services Relations Internationales
Téléphone : 04 34 43 23 39
Email : moma-ri@umontpellier.fr
https://www.montpellier-management.fr/studying-at-montpellier-management/

2

https://www.montpellier-management.fr/welcome-to-montpellier-management/
https://www.montpellier-management.fr/studying-at-montpellier-management/


País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Francia
Paris
ESCE International Business School

https://internacional.uib.cat/digitalAssets/514/514903_esce.pdf

b1 francés y b2 inglés

maria.llompart@uib.es // Maria Llompart Bibiloni
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Francia
TRes campus: Paris, Burdeos o Lyon
INSEEC Business School 

https://internacional.uib.
cat/digitalAssets/476/476988_INSEEC_Business_School_IBS_Fact_Sheet_2018-19.
pdf
B1 francés y B2 inglñés

maria.llompart@uib.es// Maria Llompart Bibiloni
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Francia
Troyes
Y SCHOOLS

https://www.yschools.fr/

B2 (aunque no lo exigen formalmente)

Septiembre -enero y febrero junio

enero y junio

empresa/turismo/internacionalización

Vía París

Pedro Rivas (pedro.rivas@uib.es)
LECOMTE Laura <laura.lecomte@yschools.fr>

http://open.get-formation.fr/recherche.php

Hay cursos en francés y en inglés
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Germany
Cologne
Cologne Business School

www.cbs.de

English

Fall Term: 26 August – 14 December 2019 (exams: beg. to mid Dec.) Spring Term: 
03 February – 06 June 2020 (exams: end May to 1st week June)
(exams: beg. to mid Dec.) & (exams: end May to 1st week June)

Marketing - consumer behavior 

Vuelo directo a cologne desde Palma. Düsseldorf y Bonn muy cerca 

Francisco Rejón Guardia - f.rejon@uib.es
Silke Bochow, Head of International Office
Tel.: ++49-221-93 18 09-39, Fax: ++49-221-93 18 09-730 Email: s.bochow@cbs.de
Katharina Ging, Coordinator International Students Tel.: ++49-221-93 18 09-476
Email: k.ging@cbs.de
Larissa Weidner, Study Abroad Advisor (Outgoing Students) Tel.: ++49-221-93 18 
09-779, Fax: ++49-221-93 18 09-730 Email: l.weidner@cbs.de

https://cbs.de/internationalitaet/international-office/

https://cbs.de/
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Gràcia 
Atenes c
Athens University of Economics and Business 

www.aueb.gr

Angles B2 

10 mesos: cotubre-juny 

Gonçal lópez Nadal   golona2002@gmail.com 

Universitat molt ben ubicada al centre d'Atenes. Facilitat d'allotjament. 
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Gràcia 
Pireus. Por d'Athenes. 
University of Piraeus 

www.unipi.gr

B2 

5 mesos. septembre- gener o febrer-juny 

Gonçal López Nadal   golona2002@gmail.com 

Centre universitari de petites dimensions. Excel.lent comunicació amb Atenes. 
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Italia
Cagliari
Università degli Studi di Cagliari (UNICA)

https://www.unica.it

Inglés: B2

Dos semestres de Octubre a Septiembre

José Luis Groizard - email: joseluis.groizard@uib.es
Stefania Melas - email: incoming@unica.it

https://www.unica.it/unica/en/studenti_s01.page
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Italia
Rimini
University of Bologna

https://www.unibo.it/en

Inglés: Degree in Economics of Tourism (recomendado solo B2); Italiano: Degree in 
Business Economics (recomendado solo B2)

From September 21st to May 28th

Turismo, Administración de empresas

Vuelos a Bolonia, Rimini, Forli con Ryanair, Iberia, Lufthansa

Marta Jacob Escauriaza (marta.jacob@uib.es)
campusrimini.relint@unibo.it

https://corsi.unibo.it/laurea/clet
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Italia
Roma
University of Rome Tor Vergata

web.uniroma2.it

B2 inglés y B1 italiano

Maria Llompart Bibiloni //maria.llompart@uib.es

3

http://web.uniroma2.it


País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Italia
Roma 
Università degli studi di Roma "La Sapienza"-. 

www.uniroma1.it 

Italià o Anglès B1 

6 mesos octubre-gener o febrer-juny 

Gonçal Lopez Nadal   golona2002@gmail.com 
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Italia
Urbino
Università degli Studi di Urbino

https://www.uniurb.it/

En principio solo recomendado

From September 21st to May 15th

7-30 enero (primer semestre) y 17 mayo a junio

Economics and Management

Vuelos a Bolonia, Rimini y Venecia (aeopuertos más cercanos) y después tren/bus

Marta Jacob Escauriaza (marta.jacob@uib.es)
Nicoletta Seccacini
Phone +39 0722 305278
Fax +39 0722 304409

Simona Renga
Phone +39 0722 304633
Fax +39 0722 304409

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/studenti/insegnamenti-e-programmi
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Itàlia
Palermo 
Università degli studi di Palermo 

www.unipa.it 

Anglès B1 

9 mesos octubre-juny 

Gonçal López Nadal   golona2002@gmail.com 
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Letònia
Riga
Baltijas Starptautiská Akadémija 

https://bsa.edu.lv/

Anglès (B1)  o Rus (Es suficient el certificat UIB)

antonia.morey@uib.es

dues semestrals

https://bsa.edu.lv/


País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Países Bajos
Twente (Drienerlolaan 5, Enschede)
University of Twente

https://www.utwente.nl/en/

C1 Inglés

Start date: Monday 31 August 2020; End date: Sunday 4 July 2021

https://www.utwente.nl/en/ces/planning-schedules/academic-calendar/calendars/ut-
academic-calendar-2020-2021-combination-of-two-academic-calendars-010820.pdf
International Business Administration/ Business Information Technology

 vuelos a amsterdam (SCHIPHOL AIRPORT)

Marta Jacob Escauriaza (marta.jacob@uib.es)
J.H. Stout (Exchange Coordinator) +31534895632 (j.h.stout@utwente.nl)

https://www.utwente.nl/en/education/bachelor/programmes/international-business-
administration/ 

4

https://www.utwente.nl/en/
https://www.utwente.nl/en/ces/planning-schedules/academic-calendar/calendars/ut-academic-calendar-2020-2021-combination-of-two-academic-calendars-010820.pdf
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Països Baixos
Enschede, Deventer i Apeldoorn
Saxion University of Applied Sciences

https://www.saxion.edu/

Vegeu https://www.saxion.edu/studying-in-the-netherlands/application/admission-
and-entry-requirements

Segons curs. Vegeu pàgina web

Ferran Portella-Carbo, f.portella@uib.cat
Monique Perik, email: m.l.perik@saxion.nl

https://www.saxion.edu/programmes#facet_Education%
20type=exchange&facet_Field%20of%20interest=economie-management-en-
organisatie;business&viewmode=0

Possibilitat d'allotjament al campus: https://www.saxion.edu/studying-in-the-
netherlands/practical-matters/accommodation

1

https://www.saxion.edu/
https://www.saxion.edu/programmes#facet_Education%20type=exchange&facet_Field%20of%20interest=economie-management-en-organisatie;business&viewmode=0
https://www.saxion.edu/programmes#facet_Education%20type=exchange&facet_Field%20of%20interest=economie-management-en-organisatie;business&viewmode=0
https://www.saxion.edu/programmes#facet_Education%20type=exchange&facet_Field%20of%20interest=economie-management-en-organisatie;business&viewmode=0


País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Països Baixos
Groningen
Hanze University of Applied Sciences

https://www.hanze.nl/eng/study-at-hanze/study-programmes/exchange-courses

Anglès B2

Septembre-Juny

Marketing

Marc Escrihuela: marc.escrihuela@uib.es
 Altenburg YTL, Lydia: y.t.l.altenburg@pl.hanze.nl

https://www.hanze.nl/eng/education/economy/school-of-marketing-
management/programmes/certificate-programmes/autumn-semester

4

https://www.hanze.nl/eng/study-at-hanze/study-programmes/exchange-courses
https://www.hanze.nl/eng/education/economy/school-of-marketing-management/programmes/certificate-programmes/autumn-semester
https://www.hanze.nl/eng/education/economy/school-of-marketing-management/programmes/certificate-programmes/autumn-semester


País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Països Baixos
Vlissingen
Hogeschool Zeland

https://hz.nl/en/

IELTS (International English Language Testing System) score of 6.0  (Anglès B2)     
https://hz.nl/uploads/documents/Exchange-programmes/Language-requirements-for-
exchange-students.pdf
Full year (fall and spring semester) Fall semester Agust-January. Spring semester 
January-Juny
Test periods: from 26th October – 6th November and from 11th January – 29th 
January.
S'ofereixen cursos dins un dels tres programes següents: International Business, 
Tourism Management, Innovative Entrepreneurship (semester programme)

Paula M. Aguiló Segura    paula.aguilo@uib.es
Ms. Evelien Clemminck   evelien.clemminck@hz.nl

https://hz.nl/en/study-programmes/exchange

Hi ha una setmana de benvinguda la darrera setmana d'agost (https://hz.
nl/en/practical-information/introduction-week)

2

https://hz.nl/en/
https://hz.nl/en/study-programmes/exchange


País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Polònia
Cracòvia 
Cracow University of Economics 

www.uek.krakow.pl

Anglès B2 Es requereix Certificat 

5 mesos  octubre-gener febrer-juny 

Gonçal lópez Nadal.  golona2002@gmail.com 

La ciutat més atractiva de Polònia. Excel.lent ambient unviersitari. 

4

http://www.uek.krakow.pl


País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Polònia
Gdansk 
Gdansk University of Technology 

www.pg.ed.pl

B1 Es requereix Certificat 

10 mesos  octubre-juny 

gonçal lópez Nadal  golona2002@gmail.com 

Molt ben ubicada al centre de la històrica ciutat. Molt bon ambient universitari 

3

http://www.pg.ed.pl


País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Polònia
Krakow
Jagiellonian University in Krakow

https://en.uj.edu.pl/en_GB/start

Anglés B2

1S: 10/2020 - 01/2021; 2S: 02/2021 - 06/2021

1S: 01/2021 - 02/2021; 2S: 06/2021, 09/2021

Management, marketing, finance, tourism

vuelos directos

Inna Tsener (inna.tsener@uib.es)
erasmus@uj.edu.pl; iso@uj.edu.pl

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Anews%2Fdefault%
28%29&lang=en

https://erasmus.uj.edu.pl/en_GB/incoming/ka103

4

https://en.uj.edu.pl/en_GB/start
https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Anews%2Fdefault%28%29&lang=en
https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Anews%2Fdefault%28%29&lang=en
https://erasmus.uj.edu.pl/en_GB/incoming/ka103


País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Polònia
Krakow
Cracow University of Economics

https://uek.krakow.pl/en/

Anglès B2

1S: 10/2021 - 01/2021; 2S: 02/2021 - 06/2021

1S: 01/2021 - 02/2021; 2S: 06/2021

Finance, Economics, Business, Global Economy, International Business, Trade

vuelos directos

Inna Tsener (inna.tsener@uib.es)
Joanna Jackowska (joanna.jackowska@uek.krakow.pl)

https://bpz.uek.krakow.pl/studenci-przyjezdzajacy.html

https://bpz.uek.krakow.pl/studenci-przyjezdzajacy.html

3

https://uek.krakow.pl/en/
https://bpz.uek.krakow.pl/studenci-przyjezdzajacy.html
https://bpz.uek.krakow.pl/studenci-przyjezdzajacy.html


País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Polònia
Radom
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

https://uniwersytetradom.pl/

Anglès B1

Paula M. Aguiló Segura

2

https://uniwersytetradom.pl/


País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Polònia
Radom 
Radom Academic of Economics. 

www.wsh.pl

angès B1 l

6 mesos   setembre-gener  o febrer-juny 

gonçal López Nadal   golona2002@gmail.com 

Ciutat industrial a mig cami entre Varsòvia i Cracòvia. 

2

http://www.wsh.pl


País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Polònia 
Cracòvia 
Cracow University of Economics

www.uek.krakow.pol 

B-2 (certificat) 

septembre-gener  // Febrer-juny 

 gonçal López Nadal   golona2002@
 joanna.jackowska@uek.krakow.p

2 (a confirmar) 



País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Polònia 
Pila 
Stanislaw Staszic State University in Pila 

www.puss.pila.pl

Cap requisit 

6 mesos  setembre-gener o febrer-juny 

Gonçal López Nadal  golona2002@gmail.com

2

http://www.puss.pila.pl


País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Portugal
Aveiro
Universidade do Aveiro

http://www.ua.pt/gri/students

No hi ha requisits

Primer semestre de 17/9/2018  a 2/02/2019 , segundo semestre de 04/02/2019 a 
29/06/2019

Aeropuerto más cercano : Oporto o Lisboa

Catalina Juaneda Sampol
Zelia Breda (gri@ua.pt
)

4

http://www.ua.pt/gri/students


País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Portugal
Coimbra
Coimbra Business School

http://www.iscac.pt/index.php

Anglès i nivell bàsic de portuguès

Setembre-Gener  i Febrer-Juny

Febrer i juny

Assignatures d'ADE i Economia

Palma-Lisboa o Palma-Oporto

 David Pons Florit (david.pons@uib.es)
Fernanda Cristina Pedrosa Alberto (falberto@iscac.pt)

http://www.iscac.pt/index.php?lang=PT 

Molt bon ambient universitari a la ciutat de Coimbra. 

2

http://www.iscac.pt/index.php
http://www.iscac.pt/index.php?lang=PT


País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Portugal
Faro
Universidade do Algarve

https://www.ualg.pt/en

B2 o equivalent

Economia / Empresa / Turisme

Amb escala

Jaume Rosselló Nadal (jrossello@uib.es)
Pedro Pintassilgo

https://www.ualg.pt/en/cursos/licenciatura

https://www.ualg.pt/en/content/student-guide

2

https://www.ualg.pt/en
https://www.ualg.pt/en/cursos/licenciatura
https://www.ualg.pt/en/content/student-guide


País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Portugal
Lisboa
ISG Business & Economics School

https://www.isg.pt/en/

B1 (inglés)

Septiembre-Febrero (Semestre de invierno) y Febrero-Junio (Semestre de verano)

Febrero (invierno) / Julio (verano)

-

-

Jenny De Freitas (jenny.defreitas@uib.es)
Rui Caldeira

https://www.isg.pt/en/home-en/courses/bachelors/economics/

-

2

https://www.isg.pt/en/
https://www.isg.pt/en/home-en/courses/bachelors/economics/


País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Portugal
Prop de Braga
Instituto de Estudos Superiores de Fafe 

http://www.iesfafe.pt/

Portuguès o Anglès B! (no es requereix certificat oficial)

antonia.morey@uib.es

Dues de 9 mesos

http://www.iesfafe.pt/


País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Regne Unit
Southampton 
University of Southampton

https://www.southampton.ac.uk/

Anglès, B2

Primer semestre: 28/09/2020 a 23/01/2021   Segon semestre: 25/01/2021 a 
12/06/2021
Avaluació contínua

Segons currículum estudiant

Ferran Portella Carbo f.portella@uib.cat
https://www.southampton.ac.uk/uni-life/exchanges/exchange-contacts.
page#academic_exchange_coordinators

https://www.southampton.ac.uk/courses/economics-degree-bsc?tab-
course=modules#main

Hi ha 'modules' de 10, 15 i 20 credits (ECTS). Possibilitat (segons demanda) 
d'allotjament al campus. Dates límits sol·licituds d'admissió: 15 de maig pel primer 
semestre;15 d'octubre pel segon semestre. Possible necessitat de visat (vegeu: 
https://www.gov.uk/apply-to-come-to-the-uk)

2

https://www.southampton.ac.uk/
https://www.southampton.ac.uk/uni-life/exchanges/exchange-contacts.page#academic_exchange_coordinators
https://www.southampton.ac.uk/uni-life/exchanges/exchange-contacts.page#academic_exchange_coordinators
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Regne Unit (Irlanda del Nord)
Coleraine
Ulster University

https://www.ulster.ac.uk/

Anglès B2

Septembre-Juny

Marc Escrihuela: marc.escrihuela@uib.es
Loane, Sharon: sp.loane@ulster.ac.uk

https://webservices.ulster.ac.uk/modules/index/index

3

https://www.ulster.ac.uk/
https://webservices.ulster.ac.uk/modules/index/index


País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

República Txeca
Brno
Mendel University in Brno

http://mendelu.cz/en/

Anglés B2

1S: 09/2020 - 12/2020; 2S: 02/2021 - 05/2021

1S: 12/2021 - 02/2021; 2S: 05/2021-07/2021

Tourism, Human Resources, Marketing, Sociology and Social Psychology,  
Managerial Psychology, Informatics, Data Processing

avión a Vienna o Praga, bus de allí a Brno

Inna Tsener (inna.tsener@uib.es)
Mrs. Irena Doubková (irena.doubkova@mendelu.cz)

https://www.pef.mendelu.cz/en/exchange-students/29913-courses?
fakulta=2&poc_obdobi=584&typ_studia=41&program=1206&forma=1&stud_plan=968
9&lang=en#winter

https://www.iro.mendelu.cz/incoming-students/exchange-students/27647-erasmus

6

http://mendelu.cz/en/
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

República Txeca
Praga
The College of Regional Development and Banking institute – Ambis 

  https://www.bivs.cz/

B1 Anglès (no es requereix certificat oficial)

antonia.morey@uib.es

5 semestrals

https://www.bivs.cz/


País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Romania 
Constanta 
Universitatea Ovidus Constanta 

www.univ-ovidius.ro 

anglès B1 

6 mesos  octubre-gener o febrer-juny 

Gonçal López Nadal  golona2002@gmail.com 

Constanta, ciutat històrica situada al Mar Negre. 
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País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Romania 
Sibiu 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

www.ulbsibiu.ro

No es requereix . Es fan classes en anglés. 

6 mesos setembre-gener  o febrer-juny 

Gonçal lópez Nadal  golona2002@gmail.com 

Excel.lent ciutat universitària.  
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http://www.ulbsibiu.ro


País
Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Suècia
Kristianstad
Högskolan Kristianstad

https://www.hkr.se/en/

Formalment cap, però es recomana, com a mínim,  anglès a nivell B2

1er semestre: de finals d'agost a mitjans de gener; segon semestre: de mitjans de 
gener a principis de juny
Segons assignatura

Ferran Portella-Carbó f.portella@uib.cat
Email: intrel@hkr.se

https://www.hkr.se/en/study-at-hkr/exchange-student/courses-for-exchange-
students/courses-spring-semester/

Possibilitat d'allotjament al campus. 
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https://www.hkr.se/en/
https://www.hkr.se/en/study-at-hkr/exchange-student/courses-for-exchange-students/courses-spring-semester/
https://www.hkr.se/en/study-at-hkr/exchange-student/courses-for-exchange-students/courses-spring-semester/
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Ciutat on està el campus
Nom de la universitat

Pàgina web de la universitat

Requisits d'idioma (Nivell)

Períodes de classe (mes inici i mes 
final per període)
Períodes d'exàmens (mesos)

Temes/assignatures recomanades

Conexions amb Mallorca

Tutor a la UIB (Nom i email)
Contacte a la Universitat de destí

Link al catàleg de cursos oferits

Altres informacions d'interès

Nombre de places disponibles

Informació bàsica universitats destí Erasmus+

Turquia
Selçuklu-Konya
Selcuk university (Turkey)

https://selcuk.edu.tr

B2

relacionades en gestió i empresa

Air Europa/Turkish Airlines

Margarita Payeras Llodrá (marga.payeras@uib.es)
https://selcuk.edu.tr/Birim/erasmus  //  Prof. Onder Kutlu

2

https://selcuk.edu.tr

