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Administració de la Doble Titulació
Els contactes principals respecte del grau doble són:

EPS-UdL: Cristian Solé Cutrona (vicedirector@eps.udl.cat [ mailto:vicedirector@eps.udl.cat ])

Sots-director i coordinador de Relacions Internacionals de l’Escola Politècnica Superior.

FACENS:
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Suport als estudiants acollits a l'intercanvi
Els estudiats que s'acolliran al programa de mobilitat (Erasmus+) es regiran pels
criteris que marca el Programa i l'Oficina de Relacions Internacionals [
http://www.udl.cat/serveis/ori/estudiantat.html ] de la UdL.
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Drets i deures dels estudiants
Durant el període d’intercanvi, els estudiants gaudiran dels mateixos drets i deures que tenen els altres estudiants
de mobilitat. Els estudiants, durant la seva estada en la universitat d’acollida, realitzaran totes les proves
d’avaluació de les assignatures que s’hagin matriculat en la universitat d’acollida, d’acord als requeriments
d’avaluació de les respectives assignatures.

Emissió i lliurament de títols
La institució d’acollida emetrà el títol en qüestió quan hagi rebut tota la documentació de la institució d’origen
demostrant que els estudiants en qüestió han superat totes les assignatures fixades pel pla d’estudis de la institució
d’origen (240 ECTS), i els estudiants han superat tots els cursos en la universitat d’acollida. Els títols seran
entregats personalment als estudiants en la institució d’acollida, i les còpies seran enviades a la institució d’origen.
En el cas del títol espanyol, els estudiants danesos seran informats que hauran de pagar la taxa fixada pel Govern
Espanyol per emetre el certificat.
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