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Convocatòria Mobilitat pel Curs 2021/2022 
University of Illinois at Chicago (USA) 

 
Durant aquesta tardor 2020, s’obra la Convocatòria per a presentar les Sol·licituds interessades 
en anar a estudiar a la University o fIllinois at Chicago (UIC) o bé un semestre (agost 2021- 
desembre 2022) o bé un curs acadèmic (agost 2021-juny 2022).   

S'obriran un total de quatre places. Les places estan obertes per alumnes tant d’Interpretació 
com de Direcció i Dramatúrgia que cursen 2on i 3er durant aquest curs acadèmic 2020-2021. 

Cal esmentar que aquesta Convocatòria és de caràcter internacional i no està sotmesa a ajudes 
econòmiques provinents de la Unió Europea. En aquest document trobareu tota la informació 
pertinent. Cal recordar, també, que les places de mobilitat quedaran sotmeses a les restriccions 
del moment que depenen de la pandèmia Covid19. 

 Procés de Sol·licitud: 

S’adjunta  el full de sol·licitud per a la Convocatòria. Teniu des del 9 al 27 de novembre 2020 per 
entregar mitjançant correu electrònic (international@eolia.cat) la següent documentació: 

1. Full de Sol·licitud (adjunt) 
2. Una carta de motivació en anglès d’una pàgina – per què voleu anar a Chicago? 
3. Currículum artístic (CV) en anglès. 
4. Qualsevol document acreditatiu de competències en anglès. 

 Procés de Selecció i acceptació: 

- Primer hi haurà una selecció interna per part d'Eòlia, i després per part de la UIC. 

- Es tindrà en compte el nivell d’anglès de l’aspirant, el nivell de maduresa com a actor o 
director/dramaturg, el nivell d’estudis, la carta de motivació, si s’ha fet una mobilitat 
prèvia en anglès, i l’expedient acadèmic.  

- Un cop rebudes les sol·licituds, ens posarem en contacte amb cada candidat/ada per a 
fixar una reunió per veure el nivell d’anglès. 

- Finalment, a mitjans de novembre comunicarem els candidats seleccionats per a enviar 
a la UIC  i esperem la confirmació final. 
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 Documentació adjunta: 
 

Adjunt a aquest document, trobareu documentació informativa específica de la convocatòria  i 
per a la preparació de la Sol·licitud. S’adjunta: 

- Document de sol·licitud 
- Full informatiu UIC Chicago 
- Full instruccions Carta motivació 

 

 Informació de l’Escola: 

Més informació sobre UIC aquí: http://theatreandmusic.uic.edu 

 

 

Departament Mobilitat - Eòlia Internacional 

6 novembre de 2020. 
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Full informatiu 
On: 
University of Illinois at Chicago 
http://theatreandmusic.uic.edu 
 
Qui: 
Alumnes cursant 2n o 3r d’Interpretació o Direcció i Dramatúrgia d’ESAD. 
 
Preu: 
 

 Es pagarà la matricula del semestre tardor  (o els dos semestres) a Eòlia (i no a Chicago) 
 
Despeses a Chicago (*són números aproximats, poden variar cada any*). 
 

 Taxa de sol·licitud: $60 (55 euros) 
 Taxa de orientació: $99 (90 euros) 
 Taxa de sostenibilitat: $4 (3,60 euros) 
 Taxa UICCTA U-PASS: $109 (99 euros) 
 Costos associats amb el visat J-1: $160 (145 euros) 

 
Despeses orientatives: 
 

 Transport de Barcelona a Chicago: uns $1,200 (1.100 euros) 
 Costos pels 5 mesos (allotjament, manutenció, transports interns, llibres, etc.): 

aproximadament uns $6.000  (5.600 euros) 
 
Assegurança: 
Necessitareu tenir: “Una cobertura d’assegurança internacional que cobreixi, com a mínim: 
evacuació d’emergència, repatriació de restes mortals, mort accidental i tots els costs associats 
sota aquest concepte”. És important una vegada arribats allà que indiqueu que ja teniu 
assegurança, si no, t’ho fan pagar en aquell moment. Aquí podeu trobar més informació: 
http://www.ois.uic.edu/faculty__staff__and_scholars/j/insurance/ 
 
Visat J-1 
Es requereix obtenir un visat J-1 per a estudiar a Chicago. Des d’Eòlia podem assessorar als 
alumnes sobre com obtenir aquest visat. Més informació sobre el procés del visat aquí: 
http://madrid.usembassy.gov/visas/travel/with/forms.html 
 
 
 
 
 
 

http://theatreandmusic.uic.edu/
http://www.ois.uic.edu/faculty__staff__and_scholars/j/insurance/
http://madrid.usembassy.gov/visas/travel/with/forms.html
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AVÍS IMPORTANT!: Aquest procés pot ser llarg i cal ser conscients de que hi ha parts del 
procés que no depenen ni d’Eòlia ni tampoc de la UIC, ja que qui emet els Visats són el 
Departament d’Immigració. Per tant, us recomanem esperar a comprar els bitllets d’avió 
durant el Juny del 2021. SOBRETOT- rebreu un visat per un període determinat per les dates 
del curs, i no podeu entrar als EEUU més de 30 dies abans del inici del vostre visat, i no podeu 
marxar més tard de 30 dies després de que s’acabi el visat, si no, haureu de canviar els bitllets 
d’avió. Per aquesta raó, és millor esperar per saber les dates exactes.  
Important tramitar el visat amb temps suficient, ja que haureu de viatjar a Madrid per a 
tramitar-lo. 
 
Requisits d’idioma: 
Encara que no sigui necessari tenir-lo, per poder fer aquesta mobilitat és important tenir el 
nivell molt alt d’anglès, entre un B2 (FCE) i Advanced o nivell alt de TOEFL. Per comparar els 
exàmens en anglès, podeu consultar aquesta pàgina: 
http://www.examenglish.com/examscomparison.php 
 
Eòlia us farà una prova d’idioma. 
 
Pla d’estudis: 
Normalment, s’aconsella als alumnes fer un màxim de 4 assignatures al semestre. La selecció de 
matèries es farà conjuntament amb el cap del departament d’interpretació a la UIC, Yasen 
Peyankov, qui assegurarà que les classes que escullin els alumnes no es solapin i es puguin 
integrar de la millor manera. Hi ha opcions per als alumnes d’interpretació i per als alumnes de 
direcció i dramatúrgia.  
 
Exemples de cursos d’edicions anteriors: 
 

 459 Advanced Acting: Ensemble (3 or 4 Hours per week) 
 452 Advanced Acting: Shakespeare (3 or 4 Hours) 
 451 Advanced Acting: American Drama (3 UndergraduateHours; 4 GraduateHours) 
 462 Voice for Stage (3 or 4 Hours) 

 
Altres cursos recomanats: 
 

 465 StageDirection (3 or 4 Hours per week) 
 470 Contemporary Performance Techniques (3 or 4 Hours per week) 

 
Tots els alumnes, en grup, rebran una turtoria per Skype amb el Yasen per comentar de 
manera més detallada els cursos.  

 
Veure més detalls aquí: http://theatreandmusic.uic.edu/theatre-courses 
 
 
 
 

http://www.examenglish.com/examscomparison.php
http://theatreandmusic.uic.edu/theatre-courses
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Nota: Per als alumnes que hagin superat el procés de selecció intern, s’enviarà una nova 
sol·licitud a Chicago i els alumnes tindran cita per fer una entrevista per Skype amb la 
Universitat de Illinois (o si és possible, en persona amb el Yasen Peyankov). Una vegada que ells 
hagin pres la seva decisió i hagin acceptat els alumnes, es posarà en marxa la part de 
documentació, visats, logística, etc. 

Carta de motivació / Personal Statement 
 
L’objectiu principal d’una carta de motivació (personal statement) és atreure l’atenció 
del destinatari, tot mostrant-ne l’interès.  
 
Instruccions: 

 
Cal que responguis a tots els punts però no necessàriament en aquest ordre. Cal que la 
carta sigui redactada en anglès i que no superi les 750 paraules. Per tant, es tindrà en 
compte la capacitat de síntesi.  
 
Punts a desenvolupar: 
 

 Defensa la teva opció davant d’altres opcions. Per què la Universitat d’Illinois – 
Chicago? 

 Per què creus que ets el/la candidat/ada idoni/idònia? Defensa els teus punts 
forts, la teva formació acadèmica, les teves competències personals. 

 Què creus que aportaràs tu al centre d’acollida? 

 Quines creus que seran les aportacions d’aquesta mobilitat a la teva trajectòria 
artística? 

 Com creus que et farà créixer aquesta experiència? 

 Què vols fer en el futur? 
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SOL·LICITUD MOBILITAT – CONVOCATÒRIA 2021/22 

Data: -2020 Núm. sol·licitud:  -  000  - 2020 

Nom(s): 
 

Cognom(s): 

DEMANA QUE LI SIGUI ADMESA LA SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT: 
Universitat Durada Curs Marqueu amb una X 

University of Illinois, 
Chicago (UIC) 

SEMESTRE 
 

Tardor 2021  

University of Illinois, 
Chicago (UIC) 

ANY 
Agost 2021-Juny 
2022 

 

INTERESSAT/ADA EN ANAR 
A UNA ALTRA DESTINACIÓ 
 
 
 

QUINA? 
 
 
 
 

A ALGUNA 
ESCOLA? 
 
 
 

HI TENS CONTACTE? 
 
 
 

 
 

 

DOCUMENTACIÓ OPCIONAL QUE S’HA D’ADJUNTAR A AQUESTA SOL·LICITUD 
 

Document acreditatiu de competències en llengua estrangera  

Carta de motivació en anglès  

CV en Anglès  

Heu realitzat alguna experiència de mobilitat anterior?   

Altres (Especifiqueu): ..............................................  

El període de formalització de les sol·licituds per a la inscripció és del 9 al 27 de 
Novembre 2020, ambdós inclosos. No s’acceptarà cap sol·licitud d’inscripció fora 
d’aquestes dates. 
 

INFORMACIONSD’INTERÈS PER AL SOL·LICITANT 
1) Estar cursant 3rInterpretació en anglès no pressuposa l’acceptació a la 

convocatòria. 
2) Ser acceptat per Eòlia no pressuposa l’acceptació a la University of Illinois at 

Chicago, que després faran el seu propi procés de selecció. 
3) Es tindrà en compte el nivell d’anglès de l’aspirant, el nivell de maduresa com 

a actor/actriu, director/a i/o dramaturg/a, el nivell d’estudis, la carta de 
motivació en anglès, si ha fet anteriors mobilitats o no,  i la mitjana de notes 
de l’expedient acadèmic. 

 

Segell del Centre: Lloc i data: 
 
 

 

 
Signatura del sol·licitant 
 

 

ACCEPTACIÓ DE LA SOL·LICITUD              (VALIDACIÓ DEL CENTRE) 

 


