
La Universitat de Barcelona és la 
principal universitat pública del nostre 
país, amb 555 anys d’antiguitat. «És 
la que acull més estudiants i la que 
presenta l’oferta formativa més 
àmplia i completa, que comprèn des 
de titulacions de màster i segons 
cicles fins a títols propis i estudis de 
postgrau de màster i de doctorat.»
(http://www.ub.edu/comint/coneixer/)

Des de fa dècades, la UB i, en particular, la 
Facultat de Dret ofereixen la possibilitat de 
realitzar estades en altres universitats europees i 
dels altres continents i, recíprocament, acullen 
estudiants europeus i de la resta del món.

Facultat de Dret
Av. Diagonal, 684
08034 Barcelona
http://www.ub.edu/dret - tel. 934 024 346

Degà de la Facultat de Dret:
Enoch Albertí Rovira
dega-dret@ub.edu

Vicedegana de Relacions Internacionals i de Recerca: 
Cristina González - cgonzalezb@ub.edu
Adjunta a la vicedegana: Mónica Navarro - m.navarro@ub.edu
http://www.ub.edu/dret/serveis/ORE.htm

Informació:
Lucía Cristea - Internacionals.dret@ub.edu - tel. 924 024 351
Natalia Perea - tel. 934 024 351
incoming.dret@ub.edu
outgoing.dret@ub.edu

L’ACCIÓ TUTORIAL A L’EEES INSTITUCIÓ FACULTAT DE DRET
La incorporació de la tutoria com a funció docent és 
un procés bàsic en l’àmbit de l’espai europeu 
d’educació superior. Constitueix un element clau de 
qualitat de l’educació superior en el marc de l’EEES.

L’EEES ha de ser l’espai natural en què es moguin 
els estudiants europeus, el que requereix neces-
sàriament una labor d'orientació i tutela tant dels 
nostres universitaris amb destí a altres universitats 
com dels estudiants que accedeixen als nostres 
centres.

Des del curs 2004-05, la Facultat de Dret té un 
servei institucional de tutories (portat a terme per un 
equip qualificat de professors tutors) adaptat al nou 
Estatut de la UB (2003) i també a les directrius de 
l’EEES.

MOBILITAT           

TUTORIA I EEES
Universitat

de Barcelona

Coordinadora dels Programes d’Acció Tutorial dels 
Estudis de la Facultat de Dret:

Eva Andrés Aucejo
www.ub.edu/dret/dret/PAT.htm



ESTUDIANTS DE LA 
FACULTAT DE DRET UB

- Universitat de Barcelona: www.ub.edu
- Relacions Internacionals:  

http://www.ub.edu/dret/serveis/ORE.htm
http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/estnoUB.htm

- Bbiblioteca: http://www.bib.edu.edu/
- Curs Zero: http://www.ub.es/dret/dret/curs0.htm
- Millora i Innovació Docent (MID):

http://www.ub.edu/dret/serveis/MID.htm
- Dret al Dret: http://www.ub.edu/dald/
- Idiomes: http://www.eim.ub.es/
- Esports: http://www.ub.es/esports/
- Servei Català de Col·locació:

http://www.ub.es/siae/bt/cfpweb/ext/scc-cast.htm

LÍNIES I ACCIONS TUTORIALS

ENLLAÇOS

EEES 
Universitats 

Universitats 
nacionals

Altres 
universitats

I. Tutoria per a alumnat de la UB amb 
destinació a altres universitats 

II. Tutoria per a alumnat d’altres univer-
sitats amb destí a la Facultat de Dret UB

EEES 
Universitats 

Universitats 
nacionals

Altres 
universitats 

FACULTAT DE DRET 
DE LA UB

OBJECTIUSLÍNIES I ACCIONS TUTORIALS

- Foment de la mobilitat internacional
- Potenciació de la Facultat de Dret de la UB a l’estranger 
- Coordinació entre tots els òrgans de la UB ocupats de la 
mobilitat dels estudiants
- Garantia de qualitat en l’ensenyament superior: formació
de graduats universitaris aptes per respondre a les 
demandes socials
- Facilitats per a la incorporació dels estudiants als mercats 
laborals europeu i mundial

- El tutor o la tutora orientarà l’alumnat sobre la 
incorporació als mercats laborals nacional, europeu i 
mundial.
- L’alumne/a podrà accedir al conjunt d’accions (xerrades, 
cicles, conferències, tutories, etc.) sobre sortides 
professionals i Borsa de Treball que ofereixen la UB i la 
Facultat de Dret.
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Durant l’estada dels alumnes a la universitat de recepció, 
el tutor o la tutora podrà assessorar-los i ajudar-los en les 
necessitats acadèmiques que puguin requerir del nostre 
centre. 
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- Ajuda de la tutoria per a la formalització de la sol·licitud i 
l’elecció del centre de destinació
- Informació i assessorament sobre els programes de 
mobilitat nacional i internacional d’acord amb l’itinerari 
curricular de l’alumne/a

· Mobilitat nacional: programa SICUE
· Mobilitat en l’àmbit europeu: programes Sòcrates-

Erasmus. Programa Coïmbra
· Mobilitat internacional: programes de doble

titulació i convenis bilaterals d’intercanvi
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- Informació sobre pràctiques en empreses i institucions
- Orientació sobre fires d’ocupació laboral
- Orientació sobre sortides professionals i sobre la Borsa 
de Treball
- Informació sobre altres estudis
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- Seguiment i orientació en els estudis
- Potenciació d’activitats complementàries (esports, 
idiomes, música, teatre, etc.)
- Orientació sobre estudis complementaris
- Fomentar  l’assistència a conferències, congressos, 
seminaris, etc.
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- Accés a un tutor docent des de la recepció de 
l’alumne/a
- Ajuda del tutor o tutora per formalitzar la sol.licitud
- Recepció i acollida dels universitaris (i una visita guiada)
- Informació sobre els plans d’estudis de la Facultat de 
Dret de la UB
- Informació sobre l’ús d’espais i equipaments de la UB 
(menjador, aules d’informàtica, biblioteques, esports,   
allotjament, Servei d’Atenció a l’Estudiant, etc.)
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