
 
 

Criteris acadèmics pel reconeixement de crèdits de mobilitat 
 

En el Contracte d’Estudis (Learning Agreement) de la UIB s’han d’especificar les 

assignatures i els crèdits que es proposa cursar a la universitat de destinació i les 

assignatures de la UIB per a les quals demanarà el reconeixement. Si una vegada arribat 

a la universitat de destí l’estudiant vol modificar algunes assignatures del Contracte 

d’Estudis ho pot fer a través del formulari de canvis. Més informació. 

Pel reconeixement de crèdits de les assignatures de la UIB s’hauran de complir els 

següents criteris: 

• Crèdits totals. La suma total de crèdits d’assignatures UIB que es reconeguin no 

excedirà el número de crèdits cursats en destí. 

• Crèdits mínims. La proposta del contracte d’estudis previ ha d’incloure un mínim 

de 18 crèdits per semestre (un semestre a temps complet es considera que consta 

de 30 crèdits). De forma excepcional, i sempre amb el vistiplau del responsable 

dels programes internacionals, els contractes que per algun motiu justificat 

incloguin un nombre inferior als crèdits mínims establerts a l’apartat anterior es 

podran acceptar. 

• Assignatures de formació bàsica o ja aprovades: No es reconeixeran crèdits 

d’assignatures de la UIB que l’alumne ja hagi aprovat o que estiguin catalogades 

com de formació bàsica en el pla d’estudis de la UIB. 

• Assignatures suspeses: L’alumne podrà sol·licitar el reconeixement del crèdits 

de, com a màxim, dues assignatures en que l’alumne hagi esgotat alguna 

convocatòria.  

• Assignatures obligatòries: El reconeixement de crèdits d’assignatures 

obligatòries només es durà a terme si: 

o Els continguts de l’assignatura en destí (o bloc d’assignatures) 

coincideixen amb l’assignatura UIB en més d’un 70%, i 

o El número de crèdits de l’assignatura cursada (o bloc d’assignatures) 

representa, com a mínim, el 80% dels crèdits de l’assignatura que es 

pretén reconèixer. 

L’estudiant haurà d’aportar les guies docents de les assignatures per poder 

comprovar que es reuneixen aquests requisits. 

• Assignatures optatives: El reconeixement de crèdits d’assignatures optatives del 

pla d’estudis UIB es farà sempre que l’assignatura cursada en destí s’assimili 

mínimament a l’assignatura de la UIB. 
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• Crèdits optatius genèrics: Si el pla d’estudis UIB no contempla una assignatura 

similar a la cursada en destí, es podran reconèixer aquests crèdits com a optatius 

genèrics. 

• Treball Fi de Grau: Per regla general no es reconeixen els crèdits corresponents 

al TFG per cap altra assignatura cursada o treball d’investigació realitzat fora de 

la UIB, a no ser que existeixi un conveni bilateral. 

• Pràctiques: El reconeixement dels crèdits corresponents a les pràctiques 

curriculars per pràctiques de mobilitat es regirà pels mateixos principis que les 

pràctiques ordinàries. 

• Assignatures d’idiomes (dobles graus amb turisme). Si es desitja convalidar 

assignatures d’idiomes, s’ha de garantir que l’alumne assolirà, com a mínim, el 

mateix nivell que assoliria a la UIB, d’acord amb la següent taula d’equivalències: 

Anglès  Alemany  Francès  

Anglès I B1+ Alemany I A2.1 Francès I A2.1 

Anglès II B2 Alemany II A2.2 Francès II A2.2 

Anglès III B2+ Alemany III B1 Francès III B1 

Anglès IV B2+/C1     

 

El coordinador de mobilitat i, en el seu cas, el tutor corresponent es regiran per aquests 

criteris per donar la seva conformitat al contracte d’estudis (Learning Agreement) que 

proposi l’estudiant. Sense aquesta conformitat no es podran reconèixer els crèdits de les 

assignatures que l’alumne hagi proposat. 

Les assignatures que l'estudiant cursi a la universitat de destinació i no figurin al contracte 

d'estudis no formen part del programa d'intercanvi i, per tant, no són objecte de 

reconeixement acadèmic a la UIB ni poden motivar per si mateixes ajuts econòmics a la 

mobilitat. 


