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1. OBJECTIUS 

Els objectius d’aquest pla d’Internacionalització de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona 
(EPSEB) són els següents: 

• Incrementar la dimensió internacional en la vida de l’EPSEB. 
• Internacionalitzar la docència dels graus i màsters universitaris a l’EPSEB. 
• Intensificar i consolidar els partenariats estratègics internacionals. 

2. ABAST I DURADA 

El present document és d’aplicació a les titulacions oficials de l’EPSEB tant de grau com de màster, i té una 
durada de dos cursos acadèmics. 

3. GRUPS D’INTERÈS 

Els col·lectius al qual va destinat aquest pla d’Internacionalització són els següents: 

— Incrementar la dimensió internacional en la vida de l’EPSEB 

• Estudiantat propi de l’EPSEB 
• Estudiantat de mobilitat incoming a l’EPSEB 
• Personal docent i investigador (PDI) de l’EPSEB 

— Internacionalitzar la docència dels graus i màsters universitaris a l’EPSEB 

• Estudiantat propi de l’EPSEB 
• Estudiantat de mobilitat incoming a l’EPSEB 
• Personal docent i investigador (PDI) de l’EPSEB 

— Intensificar i consolidar els partenariats estratègics internacionals 

• Estudiantat propi de l’EPSEB 
• Altres universitats internacionals 
• Personal docent i investigador (PDI) de l’EPSEB 

4. DESENVOLUPAMENT 

Les accions que es porten a terme, i que es recullen en aquest pla, estan estructurades en funció dels 
objectius definits a l’apartat 1 d’aquest pla. 

Les accions específiques orientades a Incrementar la dimensió internacional en la vida de l’EPSEB són les 
següents: 

• Mantenir el web de l’EPSEB actualitzat i adequat des del punt de vista de la internacionalització, tant 
per a l’estudiantat de mobilitat outgoing com incoming. 

• Elaborar un ‘kit’ de presentació institucional de l’EPSEB que puguin utilitzar tots aquells membres 
del PDI i PAS de l’EPSEB quan es desplacin a una altra institució per activitats relacionades amb el 
seu àmbit. 
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• Promocionar la mobilitat d’estudiantat outgoing. 

• Incrementar la mobilitat d’estudiantat outgoing. 

• Incrementar la mobilitat de PDI outgoing. 

• Promocionar la dimensió internacional de l’EPSEB en les sessions informatives d’estudiantat de nou 
ingrés i amb reunions específiques destinades a tot l’estudiantat de l’Escola. 

• Vetllar per la qualitat acadèmica de l’estudiantat de mobilitat incoming. 

• Millorar l’acollida de les comunitats internacionals de mobilitat incoming. 

Les accions específiques orientades a Internacionalitzar la docència dels graus i màsters universitaris a 
l’EPSEB són les següents: 

• Potenciar la internacionalització dels plans d’estudis dels graus de l’EPSEB incrementant l’oferta 
d’assignatures impartides en anglès. 

• Fomentar el disseny de dobles titulacions internacionals tant per als graus com per als màsters 
universitaris de l’EPSEB. 

• Projectar internacionalment els màsters. 

Les accions específiques orientades a Intensificar i consolidar els partenariats estratègics internacionals són 
les següents: 

• Millorar l’oferta de mobilitat amb partenariat estratègic. 

5. RECURSOS 

L’EPSEB posarà a disposició d’aquest pla els recursos humans i materials que tingui al seu abast, i que 
siguin necessaris per portar-lo a terme. 

6. SEGUIMENT I MILLORA 

Anualment, la subdirecció d’Internacionalització i cap d’estudis de Màsters, juntament amb l’Àrea de 
Planificació i Gestió d’Estudis de Grau i Màster, fa un seguiment del desenvolupament d’aquestes accions i 
elabora un informe anual que recull els resultats obtinguts, i es proposen accions de millora, si escau.  

Aquest informe de resultats es publicarà al web de l’Escola segon el procés 310.3.4 Gestió de la mobilitat 
de l’estudiantat 

A partir d’aquest informe, l’equip directiu avalua els resultats, el nivell d’activitat i el bon funcionament del 
pla, i elabora un informe que el presenta a la Comissió de Qualitat, tenint en compte els objectius associats 
i la seva organització.  
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7. INDICADORS 

A) Indicadors de resultats 

 
• Nombre de reunions de promoció de la mobilitat outgoing 
• Nombre d’estudiantat outgoing que participa en un programa de mobilitat 
• Nombre d’estudiantat incoming que participa en un programa de mobilitat 
• Nombre de reunions d’acollida d’estudiantat incoming 
• Nombre d’accions de difusió d’internacionalització de l’EPSEB 
• Percentatge d’estudiantat incoming admès 
• Nombre d’assignatures impartides en anglès als graus de l’EPSEB 
• Nombre d’acords de mobilitat internacional amb partenariat estratègic 

B) Indicadors de satisfacció 

 
• Enquestes de satisfacció de l’estudiantat de mobilitat outgoing 

8. EVIDÈNCIES 

La relació d’evidències que cal generar per avaluar aquest procés són les següents: 

• Informe de resultats del pla d’Internacionalització 
• Informe de seguiment del SGIQ 
• Informació al web i altres canals 

9. RESPONSABILITAT 

És responsabilitat de l’equip directiu definir i revisar el pla d’Internacionalització, així com de proporcionar el 
suport institucional necessari per a què es dugui a terme. 

La subdirecció d’Internacionalització i cap d’estudis de Màsters es fa càrrec del desenvolupament del pla 
amb el suport de l’Àrea de Planificació i Gestió dels Estudis de Grau i de Màster i de l’Àrea de Suport 
Institucional i Relacions Externes, la qual també participa en l’execució del pla. 
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