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UIC Barcelona School of Architecture aconsegueix dos 
convenis d’intercanvi internacional amb dues prestigioses 
universitats asiàtiques 

 
Estudiants d’Arquitectura podran cursar fins a un any dels seus estudis al College of Design 
and Environment de la Universitat Nacional de Singapur (NUS) i al Korea University College of 
Engineering 
 
“La internacionalització a través de convenis de mobilitat amb universitats estrangeres 
contribueix a diversificar i a millorar l’entorn d’aprenentatge de l’alumnat”, explica Carmen 
Mendoza-Arroyo, subdirectora de Relacions Internacionals de UIC Barcelona School of 
Architecture 
 
Tots dos convenis reforcen l’aposta per la internacionalització de UIC Barcelona i se sumen a 
altres programes de mobilitat amb escoles d’arquitectura europees, americanes i australianes 

 

Barcelona, 3 de febrer de 2022. UIC Barcelona School of Architecture acaba de segellar dos 
importants convenis d’intercanvi internacional amb dues prestigioses universitats asiàtiques i 
amplia, així, l’oferta de programes de mobilitat per als seus estudiants del Grau en 
Arquitectura. 
 
El primer conveni s’ha signat amb el Departament d’Arquitectura del College of Design and 
Environment de la Universitat Nacional de Singapur (NUS) i preveu un màxim de dues places 
de curs complet o quatre places semestrals per any per a estudiants de UIC Barcelona School 
of Architecture. Es tracta d’un conveni a dues bandes que, per tant, permetrà que alumnes de 
la Universitat Nacional de Singapur puguin acollir-se, sota les mateixes condicions, a un 
programa de mobilitat a UIC Barcelona. 
 
Fundada l’any 1905, la Universitat Nacional de Singapur és la universitat més gran i més 
antiga del país i una de les principals universitats del Sud-est Asiàtic. La institució ocupa el 
lloc 21è en l’últim informe mundial de Times Higher Education i el tercer lloc entre les 
universitats asiàtiques. 
 
El segon conveni s’ha aconseguit amb el Korea University College of Engineering i permetrà, 
igualment, que els estudiants del Grau en Arquitectura puguin cursar fins a un any acadèmic 
complet a la universitat coreana. L’acord fixa un màxim de dos alumnes per semestre (quatre 
per curs acadèmic) que podran beneficiar-se del programa d’intercanvi. D’igual manera, els 
estudiants de la universitat coreana podran dur a terme un intercanvi internacional a UIC 
Barcelona sota les mateixes condicions. 
 
El Korea University College of Engineering figura, actualment, entre les cinquanta millors 
facultats d’enginyeria del món. Fundat el 1962, té per objectiu formar líders en el camp de la 
ciència i de l’enginyeria. En aquests anys, han passat més de 30.000 graduats per les seves 
aules. 
 
Un valor afegit per als estudiants 
UIC Barcelona i les dues universitats asiàtiques seran les encarregades de seleccionar els 
alumnes que es beneficiaran de tots dos programes d’intercanvi sobre la base de criteris de 
mèrit acadèmic. Les parts es comprometen, a més a més, a oferir als estudiants beneficiaris 
un programa d’estudis que compleixi amb els criteris acadèmics de la universitat d’origen. 
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“La internacionalització a través de convenis de mobilitat amb universitats estrangeres 
contribueix a diversificar i a millorar l’entorn d’aprenentatge de l’alumnat ja que té el potencial 
de canviar les seves vides i, en última instància, produir graduats amb coneixements 
internacionals i sensibilitat intercultural”, explica Carmen Mendoza-Arroyo, subdirectora de 
Relacions Internacionals de UIC Barcelona. 
 
Aquests dos convenis signats recentment se sumen a l’àmplia oferta de mobilitat de UIC 
Barcelona School of Architecture i reforcen el seu compromís amb la internacionalització dels 
estudiants. L’escola catalana té un ampli ventall de programes d’intercanvi similars amb 
diverses universitats europees, americanes i australianes, entre les quals, destaquen la 
Universitat de Belgrano (Buenos Aires), la Universitat de Califòrnia (Berkeley), el Nova York 
Institute of Technology, la prestigiosa Architectural Association School of Architecture de 
Londres o el Politècnic de Milà. 
 
 
Sobre UIC Barcelona School of Architecture 
UIC Barcelona School of Architecture és una escola d’arquitectura compromesa amb el creixement intel·lectual, 
professional i personal dels qui la formen. Un model docent que es fonamenta en l’atenció personalitzada, 
l’aprenentatge pràctic basat en la integració de totes les àrees de coneixement, la tecnologia d’avantguarda i un 
professorat amb experiència internacional. UIC Barcelona School of Architecture forma arquitectes capaços 
d’afrontar els reptes de la societat. 
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