NORMATIVA ACADÈMICA DE MOBILITAT
Estudis de Grau de l’Euncet
Aprovada per la Comissió Acadèmica Núm. 151 del dia 15/02/2018

NORMATIVA ACADÈMICA DE MOBILITAT

Índex
1

Requisits ....................................................................................................................... 2

2

Tipus de Mobilitat ......................................................................................................... 2

3

Condicions per a la mobilitat acadèmica ........................................................................ 2

4

Suport Econòmic a la mobilitat ...................................................................................... 3

5

Convocatòria ................................................................................................................. 3

6

Assignació de places ...................................................................................................... 4

7

Tramitació de la plaça assignada ................................................................................... 4

8

Reconeixements acadèmic dels crèdits cursats en un programa de mobilitat ................. 4

9

Requisits per a reconèixer els crèdits de mobilitat ......................................................... 5

1
Aprovada el 15/02/2018

NORMATIVA ACADÈMICA DE MOBILITAT

1

Requisits

▪

Estar matriculat d’algun grau de l’Euncet, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el
període de realització de la mobilitat, excepte per al programa Erasmus pràctiques en que aquestes
es podran realitzar en l’any següent a la finalització dels estudis, si s’ha fet la sol·licitud i s’ha
adjudicat la plaça durant l’últim any d’estudis.

▪

Tenir aprovat el primer curs dels estudis per a poder fer una mobilitat acadèmica i tenir 120 crèdits
superats per a poder fer una mobilitat en pràctiques.

▪

En cas de programes Erasmus es podran realitzar un màxim de 12 mesos de mobilitat per cicle (grau,
màster i doctorat).
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Tipus de Mobilitat

▪

Mobilitat Acadèmica: L’estudiant desenvolupa una activitat acadèmica a una altra universitat, la
qual després tindrà un reconeixement en el seu expedient a l’Euncet.

▪

Mobilitat en pràctiques: Estada en pràctiques en una empresa a un altre país europeu amb
reconeixement acadèmic com a crèdits optatius o bé en el Suplement Europeu al Títol

Tota la informació sobre l’oferta de mobilitat està permanentment publicada al site d’informació
acadèmica
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Condicions per a la mobilitat acadèmica

En principi, l’estudiant de mobilitat podrà realitzar a la universitat de destí: Assignatures i/o el Treball
de fi de grau.
Aquestes activitats tindran un reconeixement acadèmic en l’expedient de l’estudiant. Per tal que això
sigui possible caldrà signar un acord acadèmic previ (learning agreement) en el que quedi estipulat les
activitats acadèmiques que realitzarà l’estudiant a la universitat de destí.
En el cas que un estudiant vulgui obtenir el reconeixement d’assignatures obligatòries del grau, abans
de marxar caldrà establir un precompromís de reconeixement en funció del que decideixi la comissió de
reconeixements de l’Euncet. Per a poder fer aquest precompromís l’estudiant haurà de presentar una
sol·licitud de reconeixement acompanyada dels programes de les assignatures del centre de destí que
vol reconèixer (el programa haurà d’incloure la descripció dels continguts i els crèdits ECTS de
l’assignatura del centre de destí). La comissió de reconeixements es reserva el dret de sol·licitar a
l’estudiant una traducció jurada al català o castellà dels programes presentats si ho considera necessari.

2
Aprovada el 15/02/2018

NORMATIVA ACADÈMICA DE MOBILITAT

Per a poder realitzar el Treball Final de Grau a la universitat de destí, l’estudiant haurà de presentar una
proposta de treball prèvia i n’haurà d’obtenir el vistiplau de la Comissió de Treballs de fi de grau de
l’Euncet.
Durant la mobilitat no es podran matricular simultàniament assignatures del pla d’estudis del Grau de
l’Euncet, la docència de les quals coincideixi amb el període de mobilitat. En cas que l’estudiant que
marxi en un programa de mobilitat tingui alguna assignatura suspesa, no presentada o no matriculada
de cursos anteriors la docència de la qual li coincideixi amb el període de mobilitat quedarà exempt de
matricular aquesta assignatura durant aquest període.
Així mateix, serà responsabilitat de l’estudiant fer compatible la seva marxa en un programa de mobilitat
amb la seva activitat acadèmica (inclosos els exàmens finals) del període lectiu anterior i posterior a la
seva estada de mobilitat, de manera que no podrà reclamar mesures excepcionals d’avaluació per
solapament de calendaris lectius de la universitat de destí amb els de l’Euncet, excepte en el cas dels
estudiants a qui s’hagi assignat una plaça de mobilitat per al semestre de primavera a la Universitat de
Tampere (Finlàndia) o bé al Tec de Monterrey (Mèxic).
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Suport Econòmic a la mobilitat

Matrícula gratuïta a la universitat de destinació (l’estudiant es matricula i abona l’import de la matrícula
únicament a l’Euncet abans d’iniciar l’estada de mobilitat).
Per als programes Erasmus, hi ha un ajut econòmic per mes d’estada, de les administracions públiques,
el qual serà abonat a l’estudiant fraccionat en dos pagaments. Es podria donar que algun estudiant no
pogués gaudir d’ajut, en aquest cas els millors expedients acadèmics tindrien prioritat. El límit màxim
d’ajut econòmic és el següent:
o Per Erasmus estudis: un màxim 7 mesos de beca per curs acadèmic
o Per Erasmus pràctiques: un màxim de 3 mesos de beca per curs acadèmic
Existeix la possibilitat d’obtenir ajuts addicionals d’organismes públics i /o privats i també préstecs
bancaris preferents.
Trobareu més informació sobre els ajuts econòmics a la web https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat/
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Convocatòria

Cada any acadèmic l’Euncet fa públic a través de l’apartat de mobilitat del site d’informació acadèmica
els terminis de sol·licitud de places de mobilitat i organitza una sessió informativa per a tots els
interessats coincidint amb l’inici del període de sol·licitud de places.
El termini de sol·licitud de places de mobilitat per a cada any acadèmic es farà públic oportunament i les
sol·licituds es faran online a través de la e-secretaria de la UPC. Qualsevol modificació de la sol·licitud,
es podrà fer a través del mateix formulari online durant el període establert.
Es poden demanar places per a cinc destins diferents establint un ordre de prioritat.
3
Aprovada el 15/02/2018

NORMATIVA ACADÈMICA DE MOBILITAT

La resolució de la convocatòria es comunicarà oportunament als sol·licitants un cop conclòs el termini
de sol·licitud de places.
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Assignació de places

Els criteris que s’aplicaran per a l’assignació de les places als sol·licitants seran els següents per odre de
prioritat:
1. Mitjana de l’expedient acadèmic en el moment de finalització del termini de presentació de
sol·licituds (es comptabilitzaran els crèdits aprovats, suspesos i no presentats).
2. Acreditació oficial del nivell B2 del MCER per a la llengua de docència de la universitat de destí.
3. Qualificació final de l’assignatura d’Anglès II del pla d’estudis.
En cas que es consideri necessari també es podrà valorar en última instància el grau de motivació de
l’estudiant mitjançant entrevista personal.
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Tramitació de la plaça assignada

Un cop assignades les places, els estudiants rebran una comunicació de l’Euncet informant-los i en cas
d’haver obtingut plaça de mobilitat, serà necessari confirmar online l’acceptació de la plaça a través de
l’apartat corresponent de e-secretaria de la UPC i dins el termini establert en la comunicació que rebrà
l’estudiant.
En cas de no confirmar l’acceptació de la plaça dins del termini establert, l’estudiant la perdrà i aquesta
quedarà disponible per a ser reassignada a un nou estudiant.
Els passos que es seguiran un cop l’estudiant hagi confirmat l’acceptació de la plaça seran els següents:
1. L’Euncet informarà a la universitat de destinació dels estudiants que hi aniran.
2. L’estudiant haurà d’emplenar la documentació corresponent per a enviar a la universitat de
destinació.
3. L’estudiant establirà l’acord acadèmic (learning agreement) amb l’Euncet
4. L’estudiant prepararà i realitzarà la seva matrícula a l’EUNCET abans de marxar.
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Reconeixements acadèmic dels crèdits cursats en un programa de mobilitat

Els crèdits cursats i superats per l’estudiant en un programa de mobilitat tindran el següent
reconeixement:
▪

Crèdits optatius: L’estudiant veurà reconeguts aquests crèdits en una bossa de crèdits. Aquesta
bossa de crèdits tindrà el la qualificació que resulti de la ponderació de les notes obtingudes a
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la universitat de destí que figurin en la seva certificació acadèmica (acadèmic transcript of
records).
▪

Assignatures obligatòries i Treball de fi de grau: L’estudiant veurà reconegudes les assignatures
i/o el treball de fi de grau, segons s’hagi establert en el precompromís de reconeixement, amb
la nota resultant de la conversió al sistema de la UPC de les qualificacions que constin en la
certificació acadèmica expedida per la universitat de destí.

Es podran reconèixer crèdits addicionals en concepte de mobilitat segons indiqui la normativa
acadèmica de la UPC. Actualment es poden reconèixer 3 crèdits per quadrimestre d’estada, fins a un
màxim de 6 crèdits en total.
La persona responsable dels programes de mobilitat internacional farà la conversió acurada de notes
dels diferents sistemes de puntuació de les universitats de destí a l’escala 0 a 10 utilitzada a la UPC.
El nombre màxim de crèdits que es podran reconèixer en total és de 60 ECTS, inclòs el treball de fi de
grau.
El detall de les assignatures cursades en el programa de mobilitat apareixerà en el Suplement Europeu
al Títol (SET).
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Requisits per a reconèixer els crèdits de mobilitat

Serà requisit indispensable per a poder reconèixer els crèdits corresponents al programa de mobilitat:
▪

Lliurar a l’Euncet els certificats d’arribada i certificat d’estada, originals i segellats, expedits per
la universitat o la institució de pràctiques de destí. No es considerarà vàlid un certificat signat
en una data prèvia a la data d’inici i finalització de l’estada i tampoc podrà tenir esmenes ni
ratllades.

▪

Per als programes Erasmus, respondre les proves online d’idioma estranger abans i després de
l’estada i un cop finalitzada l’estada, l’enquesta online de valoració de l’estada.

▪

Recepció a l’Euncet de la certificació acadèmica (acadèmic transcript of records) original
expedida per la universitat de destí que acrediti la superació de l’activitat acadèmica relacionada
en l’acord acadèmic previ (learning agreement).

▪

Dipòsit a l’Euncet de la Memòria del Treball de fi de grau, en el cas que s’hagi realitzat durant
l’estada.
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