
Intercanvis d' estudiants amb 
universitats estrangeres 

Per mitja deIs programes 
ERASMUS,TEMPUS i COMEIT 
de la comunitat Econornica Europea, 
es porten a terme intercanvis 
d'estudiants amb Escoles de 
Telecomunicació d'altres palsos o 
estctdes per a la realització del Projecte 
Fi de Carrera en una industria 
estrangera. Actualment, hi ha relacions 
establertes amb els vint centres que 
s'especifiquen en la taula adjunta on 
figuren també els professors de la 
nostra Escola que s'encarreguen de 
les relacions directes i tutoria. Per al 
curs 1994/1995 no es preveuen canvis 
substancials. 

L'intercanvi pren una de les 
modalitats següents: 

1. (PFC) Realització de 
Projecte Fí de Carrera a l'escola 
estrangera. En certs casos va combinat 
amb l'obtenció del títol de Master de 
l'escola on es fa l'estada (Telecom 
Paris i Telecom Bretagne). 

2. (5+PFC) Estada d'últitp 
curs i Projecte Fí de Carrera. L' alumne 
ha d'haver aprovat fins a quart i, un 
cop finalitzada satisfactoriament 
l' estada, obté el títol de la nostra escola. 

3. (DT) Obtenció de doble 
titulació. L'estudiant, que ja ha 
completat el quart curs a la nostra 
escola, ha de cursar els dos últims 
anys a léscola estrangera. Obté el títol 
del centre d' acollida i el de 1 'ETSETB. 

Lánunci de convocatoria de 
beques Erasmus per al curs 1994-95 
es fara durant el mes de mar<; de 1994. 

Un cop recollides les sol.licituds hi 
haura una selecció basada 
fonamentaIment en el curriculum del 
candidat i en el domini de l'idioma. 
Tanmateix, la concessió de la beca no 
se sabra probablement fins acabat el 
curs a causa de la complexitat del 
procés de gestió Erasmus. 

Estudiants de I'ETSETB fent una estada en un centre estranger. 

PFC 4/5+PFC DT PROF.RESP. 
Telecom-Bretagne 3 3 1 Adolf Comerón 
Telecom-Paris 2 1 Gregori Vazquez 
Politecnico di Torino 1 J.Antonio Delgado 
EPF Laussanne 2 Lluís Torres 
University College London 2 Antoni Elias 
Queen's Mary W.c. London 3 OIga Casals 
Universitat Kassel 2 Lluís Pradell 
Universitat Humbolt Berlín 2 Ferran Canal 
Inst. Nat. PoI. Grenoble 1 Ferran Canal 
Université Libre Bruxelles 1 Ferran Canal 
Universitat lena 1 Ferran Canal 
University of Bath 2 Ferran Canal 
U niversité Nice 2 Francesc Comellas 
University of East Anglia 2 Luis Andrés Yebra 
Ecole Supo d'electricité 2 Antoni Broquetas 
E.F. Electronique informo 1 Francesc Comellas 
Universitat de l'Egeu 3 laume Sanz 
Berlin (COMET) 1 Francesc Comellas 
Lulea, Suecia (COMEIT) 1 Francesc Comellas 
Gdansk, Polonia (TEMPUS) 2 Igansi Corbella 
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