Normativa de Mobilitat dels Estudiants de Grau
Qui pot realitzar mobilitat?
De manera general, podrà realitzar accions de mobilitat nacional i/o
internacional tot estudiant del Grau en Enginyeria Informàtica que
hagi:




Superat el bloc curricular de la Fase Inicial
Superat el bloc curricular d’Obligatòries Comunes
Aprovat les assignatures obligatòries de l’especialitat que
estigui cursant.

La participació en programes específics de mobilitat tals com dobles
titulacions, UNITECH, Vulcanus, i d’altres pot imposar condicions
addicionals que estaran definides per a cada programa.
Què es pot estudiar durant una acció de mobilitat?
Durant la realització de les accions de mobilitat, l’estudiant podrà
cursar, en la institució de destí:




Crèdits optatius
Crèdits corresponents a les assignatures complementàries de
l’especialitat que estigui cursant
El Treball Final de Grau

La realització d’una mobilitat implica la signatura d’un acord acadèmic
(learning agreement) per part de les tres parts implicades:
l’estudiant, el/la vicedegà/na de relacions internacionals i el/la
responsable de mobilitat de la universitat de destí. Aquest acord
explicita l’activitat que realitzarà l’estudiant i que serà reconeguda
per la FIB a la finalització satisfactòria de la mobilitat.
Les assignatures cursades a la universitat de destí que cobreixin
matèries que no es corresponguin en cap assignatura obligatòria ni
en cap assignatura optativa ja cursada per l’estudiant podran ser
reconegudes, a criteri del/la vicedegà/na de relacions internacionals,
com a crèdits optatius.
En el cas dels crèdits corresponents a assignatures complementàries
d’especialitat, també la persona coordinadora de l’especialitat haurà
de donar el seu vist-i-plau a l’acord acadèmic per tal de garantir que
les assignatures a cursar corresponen a matèries de l’especialitat.

En el cas del Treball Final de Grau, també la persona coordinadora de
l’especialitat haurà de donar el seu vist-i-plau a la proposta de Treball
que li presenti l’estudiant, tot valorant que s’adapta a l’especialitat
cursada.
Durant la mobilitat no es podran matricular crèdits d’assignatures del
pla d’estudis de Grau atès el seu caire presencial. Excepcionalment,
el/la vicedegà/na de relacions internacionals podrà autoritzar-ho amb
el vist-i-plau del professorat responsable de l’assignatura
corresponent.
Assignació de places
En funció dels programes, la FIB establirà els períodes oportuns de
petició de places de mobilitat. Un cop acabat el termini de sol·licitud,
les places de mobilitat seran assignades segons la preferència dels
estudiants sol·licitants, estant aquests ordenats d’acord al promig
ponderat de les assignatures cursades fins a aquell moment, el seu
rendiment acadèmic dels darrers dos quadrimestres i el nombre de
crèdits pendents de cursar.
En alguns programes la FIB només fa de punt de recollida de
peticions, com és el cas del programa Vulcanus.
Com es reconeixen els crèdits cursats en una acció de
mobilitat?
Els crèdits cursats i superats per l’estudiant en una acció de mobilitat
tindran el següent reconeixement:






Crèdits optatius: L’estudiant veurà reconeguts aquests crèdits
en una bossa de crèdits. Aquesta bossa de crèdits tindrà la
qualificació que resulti de la ponderació de les notes obtingudes
a la universitat de destí i que figurin en el seu transcript.
Crèdits
corresponents
a
assignatures
complementàries
d’especialitat: L’estudiant veurà reconeguts aquests crèdits en
una bossa de crèdits dins de l’especialitat. Aquesta bossa de
crèdits tindrà la qualificació que resulti de la ponderació de les
notes obtingudes a la universitat de destí i que figurin en el seu
transcript.
Treball Final de Grau: El reconeixement del Treball de Grau
resta pendent de determinar un cop aprovada la normativa que
ha de regular aquest treball dins del Grau en Enginyeria
Informàtica.

És responsabilitat del/la vicedegà/na de relacions internacionals la
conversió acurada de notes entre els diferents sistemes de puntuació
i l’escala de 0 a 10 utilitzada en aquest país.
Es podran reconèixer crèdits addicionals en concepte de mobilitat
segons indiqui la normativa acadèmica de la UPC. Actualment és un
màxim de 6 crèdits.
El nombre màxim de crèdits que es podran reconèixer en total és de
60 ECTS, inclòs el Treball Fi de Grau.
El detall de les assignatures cursades en programa de mobilitat
apareixerà en el SET (Suplement Europeu al Títol).
Requisits per reconèixer els crèdits de mobilitat
Serà requisit indispensable per poder
corresponents a l’acció de mobilitat:






reconèixer

els

crèdits

Lliurament del certificat d’estada, original i segellat, expedit per
la universitat de destí. No es considerarà vàlid un certificat
signat en una data prèvia a la data de finalització de l’estada.
Aquest certificat no pot tenir esmenes ni ratllades.
Lliurament de l’enquesta de l’Oficina de Mobilitat Internacional,
quan així ho requereixi.
Lliurament del certificat de notes (transcript) original.
Dipòsit de la memòria del Treball Final de Grau, en el cas de
que s'hagi realitzat durant l’estada.

