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Preàmbul 

 
La mobilitat interuniversitària de caràcter internacional, en el marc dels programes promoguts per la 
Unió Europea, per les administracions de l'Estat o per convenis establerts entre la Universitat Rovira 
i Virgili (en endavant, URV) i altres centres d'educació superior, centres de recerca o empreses 
estrangeres, aporta a la formació acadèmica de l'estudiant, a més de l'indubtable valor de 
l'experiència personal, un valor creixent per a la seva incorporació laboral. 
 
L’Estatut de la URV recull a l’article 102 la necessitat de facilitar l’equivalència dels crèdits i la 
mobilitat dels estudiants en el marc de l’espai europeu d’ensenyament superior. Amb aquesta 
finalitat, el 2004 el Consell de Govern va impulsar la Normativa per equiparar estudis en el marc de 
programes de mobilitat, la qual va ser revisada i modificada posteriorment, l’any 2006. Aquestes 
normes han permès durant aquests anys garantir als estudiants l'equiparació dels seus estudis en 
l’àmbit internacional en què han efectuat la mobilitat, facilitar la tasca dels coordinadors dels 
programes i donar a les secretaries de centre pautes sobre la gestió administrativa d'aquests 
estudiants.  
 
Tant l’Estatut de l’estudiant universitari com l’Estatut de la URV recullen el dret dels estudiants a 
participar en programes de mobilitat, d’àmbit estatal o internacional, en el marc de la legislació 
vigent, i a poder beneficiar-se de beques, ajuts i exempcions que afavoreixin la mobilitat. 
 
El creixement en la mobilitat internacional d'estudiants ha estat una constant, tant en el marc de 
programes impulsats per institucions públiques internacionals com per convenis bilaterals establerts 
entre la URV i altres institucions d'educació superior, fet que es va potenciar amb l’establiment del 
Programa Integral de Mobilitat, aprovat pel Consell de Govern el 9 de juliol de 2009, i definitivament 
dinamitzat per l’avenç que va representar la posada en marxa del Pla Estratègic 
d’Internacionalització de la URV. 
 
Aquest nou escenari internacional en què es troba la URV aconsella establir una nova normativa per 
adaptar el seu funcionament a la nova realitat. Per tot això, i a proposta de la Comissió de Docència, 
el Consell de Govern de la URV acorda aprovar aquesta normativa de mobilitat internacional 
d’estudiants. 
 
La present normativa, que deroga la que el Consell de Govern va aprovar el 18 de febrer de 2004 i 
modificar  el 21 de desembre de 2006, parteix d'aquesta i l'adapta al nou marc estatutari de la URV, 
reforçant el paper dels centres en la mobilitat dels estudiants, adequant-se el document a les 
normatives acadèmiques vigents i incorporant-hi algunes precisions fruit de l’experiència acumulada. 
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CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte  

 
Aquesta normativa té per objecte establir el règim jurídic en l’àmbit acadèmic i organitzatiu sobre la 
mobilitat internacional d’estudiants. 

Article 2. Àmbit d’aplicació 

 
Aquesta normativa és aplicable als estudiants que duen a terme una mobilitat de caire internacional. 
Anomenem out els fluxos de sortida d’estudiants de la URV per fer una estada acadèmica temporal 
en una altra universitat, institució o empresa, ja sigui en virtut d’un programa o conveni de mobilitat 
internacional en què la URV pren part, ja sigui després de presentar una sol·licitud individual. 
Anomenem in els fluxos d’entrada d’estudiants procedents d’altres universitats o centres d’educació 
superior d’un país estranger que fan una estada acadèmica temporal a la URV per cursar-hi part dels 
seus estudis, ja sigui en el marc de programes de mobilitat establerts per administracions públiques 
i/o convenis bilaterals entre la URV i altres institucions d’educació superior, ja sigui després de 
presentar una sol·licitud individual.  

Article 3. Definicions 

 
En aquesta normativa els termes següents s’entenen tal com es defineixen a continuació: 
 

1. Mobilitat d’estudiants: Realització d’activitats formatives, curriculars o extracurriculars, 
acadèmiques, de recerca o de pràctiques, en una universitat diferent a la d’origen o en 
institucions públiques, centres de recerca o empreses estrangeres. La mobilitat d’estudiants 
abasta dues modalitats: 
a) Amb reconeixement acadèmic: es preveu per als estudiants d’intercanvi i per als 

estudiants en pràctiques. 
b) Sense reconeixement acadèmic: es preveu per als estudiants visitants. 
2. Estudiants d’intercanvi: Estudiants que fan una estada de mobilitat en universitats 
diferents a la d’origen, o en institucions públiques o centres de recerca, per un període igual o 
superior a dotze setmanes, amb la finalitat de dur-hi a terme part dels seus estudis, amb 
reconeixement acadèmic, en el marc d’un conveni d’intercanvi i/o mobilitat que 
habitualment estableix la reciprocitat entre ambdues institucions. Aquests estudiants paguen 
la matrícula a la universitat d’origen, però no a la de destinació. L’intercanvi pot ser per dur a 
terme activitats formatives, curriculars o extracurriculars, acadèmiques, de recerca o de 
pràctiques. 
3. Estudiants en pràctiques: Estudiants de la URV que duen a terme un període de 
pràctiques professionals en una empresa o institució a l’estranger. Les pràctiques han d’estar 
regulades mitjançant la signatura d’un acord de pràctiques (training agreement) entre la 
URV i aquesta empresa o institució. Les pràctiques poden oferir-se sota l’empara d’un 
programa de mobilitat o respondre a una sol·licitud individual, però sempre és prescriptiva la 
signatura de l’acord de pràctiques per part del rector/a de la URV, o persona en qui delegui, 
per tal d’obtenir el reconeixement acadèmic de l’estada de mobilitat. 
4. Estudiants visitants: Estudiants que accedeixen a la URV per seguir estudis que no 
condueixen a cap títol oficial, fora del marc d’un programa d’intercanvi institucional. Pot 
haver-hi un conveni entre la URV i la institució d’origen, però en cap cas aquest preveu la 
reciprocitat d’estudiants entre ambdues institucions. Aquests estudiants poden ser de curta 
durada (inferior a dotze setmanes) o de llarga durada (igual o superior a dotze setmanes), i 
segueixen un programa acadèmic preestablert (Study Abroad) o bé configuren lliurement la 
tria de crèdits acadèmics (freemover). L’estudiant visitant ha de pagar els crèdits dels quals 
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es matricula o l’import corresponent al programa preestablert, d’acord amb les tarifes que el 
Consell Social de la URV estableix anualment. 

 

CAPÍTOL 2. COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE MOBILITAT 

Article 4. Vicerector/a competent en matèria de relacions internacionals  

 
Correspon al vicerector/a competent en matèria de relacions internacionals: 
 

a) Establir les directrius estratègiques en matèria de mobilitat, d’acord amb la visió i els 
objectius de desenvolupament internacional fixats per la URV. 

b) Subscriure els documents relacionats amb el procediment de mobilitat com a representant 
legal de la URV, per delegació del rector/a. 

c) Determinar la participació de la URV en els programes de mobilitat, vetllant pel compliment 
del que s’ha acordat per a cada programa, garantint la qualitat del procés formatiu i 
salvaguardant els drets de l'estudiantat. 

d) Aprovar les bases de les convocatòries i dictar les resolucions d’atorgament de les places de 
mobilitat i dels ajuts corresponents. 

Article 5. Equips deganals o de direcció dels centres 

 
Els equips deganals o de direcció dels centres de la URV són els responsables dels programes de 
mobilitat internacional als centres respectius. En ells recau la responsabilitat de designar una persona 
responsable de relacions internacionals. Aquest professor/a té com tasques principals la coordinació 
dels aspectes acadèmics de la mobilitat al seu centre, la interlocució relativa a la mobilitat i 
l’intercanvi d’estudiants amb les universitats o institucions amb qui hi hagi convenis, l’establiment i 
la promoció d’aquestes relacions, i la integració de l’estudiantat in. 
 

Article 6. Secretaria acadèmica de centre 

 
Correspon a la secretaria acadèmica del centre, en matèria de mobilitat internacional, pel que fa a les 
assignatures curriculars dels plans d'estudis impartits en el centre: 
 
a) La gestió dels expedients acadèmics. 
b) La supervisió de la matrícula dels estudiants out, d'acord amb el document d’equivalència 

acadèmica (learning agreement) definitiu. 
c) La formalització de la matrícula dels estudiants in, d'acord amb el document d’equivalència 

acadèmica definitiu. 
d) Mentre no sigui possible donar accés directament als coordinadors, introduir al sistema les 

qualificacions obtingudes pels estudiants out, trameses pel coordinador, després d'establir les 
equivalències corresponents. 

e) Facilitar als estudiants in un document acreditatiu del seu expedient acadèmic a la URV. 

Article 7. Centre Internacional 

 
Correspon al Centre Internacional, en matèria de mobilitat internacional, l’organització, difusió i 
gestió completa de la convocatòria de mobilitat internacional, l’assessorament als diferents centres 
envers el procés complet, la relació amb els centres estrangers per ajustar tot el procés de mobilitat i 
la relació amb els organismes oficials, externs a la URV, que coordinen i gestionen aquests 
processos. A més, el Centre Internacional s’encarrega de donar suport en la documentació necessària 
per a la mobilitat in i out, així com de vetllar i posar eines per garantir una adequada acollida a 
l’estudiant internacional a la URV.  
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CAPÍTOL 3. PARTICIPACIÓ DELS ESTUDIANTS DE LA URV EN ESTADES DE 
MOBILITAT INTERNACIONAL 

Article 8. Les convocatòries de mobilitat internacional 

 
1. La mobilitat internacional de l’estudiantat de la URV està emmarcada dins els programes oficials 

d’intercanvi i mobilitat i es regeix per les normatives de les seves convocatòries. 
 

2. La URV ha de fer públiques anualment les convocatòries per participar en els programes de 
mobilitat a què es poden acollir els estudiants de cada ensenyament, llevat que ocasionalment es 
consideri una periodicitat diferent. 
 

3. Les bases reguladores de les convocatòries de mobilitat internacional s’han d’ajustar a la 
normativa vigent i han de regular tots els aspectes recollits a l’annex 1 d’aquesta normativa.  

Article 9. Requisits de participació 

 
1. Per poder accedir a algun dels programes de mobilitat internacional impulsats per la URV, els 

estudiants han de reunir els requisits establerts en la convocatòria corresponent. 
2. A banda dels requisits que estableixin específicament les bases de cada convocatòria, són 

requisits mínims per poder participar en qualsevol programa de mobilitat: 
a) Estar matriculat/da en algun ensenyament oficial de la URV, tant en el moment de sol·licitar 

la plaça de mobilitat com en el moment de gaudir-ne. Estar matriculat/da a segon curs o en 
un curs superior en el moment de dur a terme l’estada i no trobar-se en disposició d’obtenir 
el títol per raó del qual se li ha assignat la plaça. 

b) Acreditar el nivell de coneixement de la llengua acadèmica o de treball de la universitat o 
entitat d’acollida, a fi d’assegurar l’aprofitament de l’estada de mobilitat. 

 
3. Queden exclosos de participar en els programes de mobilitat impulsats per la URV: 
 

a) Els estudiants provinents d’altres d’universitats o centres d’educació superior, estrangers o de 
l’Estat espanyol, que ja estiguin matriculats a la URV en el marc d’un programa o conveni de 
mobilitat o com a estudiants visitants. 

b) Els estudiants de programes de doble titulació o titulació conjunta que no hagin formalitzat la 
matrícula a la URV. 

c) Els estudiants de programes interuniversitaris que no hagin formalitzat la matrícula a la 
URV. 

d) Els estudiants que hagin dut a terme una estada de mobilitat del mateix tipus, pel mateix o 
diferent ensenyament, a la mateixa o en una altra universitat. 

Article 10. Acceptació de l’estudiant per la universitat o entitat d’acollida 

 
1. Un cop publicada la resolució definitiva, el Centre Internacional de la URV ha de comunicar a 

cada universitat o entitat d’acollida el nom dels estudiants que han estat seleccionats per dur-hi a 
terme una estada de mobilitat, i els ha de facilitar les seves dades de contacte. 

 
2. L’esmentada comunicació per part de la URV no comporta l’acceptació automàtica per part de la 

universitat o entitat d’acollida; per tant, correspon a l’estudiant confirmar l’acceptació definitiva 
per part del centre de destinació. En cas que, transcorregut el termini establert, aquest no rebi 
confirmació per part del centre, l’estudiant ho ha de comunicar al Centre Internacional de la URV 
per tal que aquest li faciliti el suport necessari. 
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3. La no-acceptació per part de la universitat o entitat d’acollida no implica cap responsabilitat per a 
la URV ni l’obligació de facilitar una nova destinació a l’estudiant que ha estat desestimat. 
Tanmateix, si arriba aquesta situació, el Centre Internacional ha de posar a l’abast de l’estudiant 
les alternatives que estiguin disponibles en aquell moment, en cas que n’hi hagi. 

 
4. Si la universitat o entitat d’acollida estableix requeriments addicionals per a l’admissió definitiva, 

és responsabilitat de l’estudiant complir-los i acreditar-los. 
 
5. Correspon a l’estudiant: 
 

a) Tramitar el visat d’estudis i/o el permís d’estada per estudis al país de destinació de la seva 
mobilitat, si escau. 

b) Efectuar tots els tràmits que la universitat de destinació estableixi per als estudiants de 
mobilitat, incloent-hi la responsabilitat del lliurament de la documentació sol·licitada 
(document d’equivalència acadèmica, acreditacions acadèmiques, etc.). 

Article 11. Renúncia 

 
1. L’estudiant que renunciï a la plaça de mobilitat ja acceptada ho ha de fer de manera motivada per 

mitjà del formulari normalitzat i disponible al web de la URV. 
 
2. La renúncia a una plaça de mobilitat ja acceptada comporta automàticament l’extinció dels ajuts 

econòmics corresponents i l’obligació de reemborsar-los. 

Article 12. Ampliació o reducció de l’estada 

 
1. Els estudiants que vulguin prolongar o reduir l’estada a la universitat o centre d’educació superior 

estranger han de comunicar-ho als coordinadors de mobilitat de la universitat d’origen i de 
l’entitat de destinació, perquè acordin i autoritzin els canvis acadèmics i facin els tràmits 
necessaris. 
 

2. No es pot variar el temps d’estada inicialment acordat ni la data d’inici sense la corresponent 
autorització dels coordinadors; en el cas de perllongar l’estada, aquesta sempre ha de seguir el 
període inicialment previst, sense interrupcions. 
 

3. En cap cas el període d’estada prolongat dóna dret a ajut econòmic. Tanmateix, en cas que les 
renúncies presentades per altres estudiants permetin disposar de finançament addicional, la URV 
pot atorgar un ajut econòmic per a aquest nou període. 
 

4. La prolongació o reducció de l’estada s’ha de formalitzar per escrit mitjançant el corresponent 
document, d’acord amb el model normalitzat disponible al web de la URV. 

Article 13. Incompliments 

 
1. L’incompliment per part de l’estudiant d’algun dels requisits de participació en el programa o 

conveni de mobilitat, així com l’incompliment greu, degudament acreditat, de les normes de la 
universitat o entitat d’acollida, pot comportar la pèrdua de la plaça de mobilitat. El vicerector/a 
competent en matèria de relacions internacionals n’ha de dictar la resolució motivada 
corresponent. 
 

2. L’incompliment implica automàticament l’extinció dels ajuts econòmics corresponents i 
l’obligació de reemborsar-los, sense perjudici d’altres mesures disciplinàries que siguin 
d’aplicació. 
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CAPÍTOL 4. PARTICIPACIÓ D’ESTUDIANTS D’UNIVERSITATS ESTRANGERES EN 
ESTADES DE MOBILITAT A LA URV 

Article 14. Estudiants d’intercanvi en programes de mobilitat a la URV 

 
1. Poden fer estades acadèmiques temporals a la URV els estudiants procedents d’altres universitats 

o centres d’educació superior estrangers que reuneixin els requisits establerts en els programes o 
convenis internacionals subscrits entre la URV i la seva institució de procedència. 
 

2. Aquests estudiants tenen la consideració d’estudiants d’intercanvi a la URV; el correcte 
aprofitament de la seva estada els dóna dret al reconeixement acadèmic, segons el que estableixin 
els acords acadèmics corresponents. Estan exempts de les taxes acadèmiques en totes les 
assignatures que hagin acordat els respectius coordinadors de programa. L’estudiant in ha 
d’abonar els imports corresponents als serveis voluntaris que contracti en el moment de 
formalitzar la matrícula o a altres serveis oferts per la URV. 

3. La universitat d’origen ha de preseleccionar els possibles candidats per a l’intercanvi amb les 
altres institucions, d’acord amb els criteris propis que determini i respectant sempre el que 
estableix el conveni entre ambdues institucions. 

4. Les universitats o centres d’educació superior d’origen dels estudiants estrangers han de lliurar a 
la URV la relació dels estudiants que han estat acceptats per participar en el programa de 
mobilitat internacional. 

5. La preselecció de la universitat d’origen no suposa l’acceptació automàtica d’aquests estudiants a 
la URV. Aquesta acceptació pertoca al responsable acadèmic de l’ensenyament corresponent de 
la URV, el qual n’ha de valorar la documentació aportada per l’estudiant i n’ha de determinar la 
idoneïtat i corresponent acceptació o desestimació. De forma motivada, el responsable acadèmic 
pot limitar l’admissió d’estudiants en mobilitat internacional a determinades assignatures. 

6. L’estudiant ha d’incorporar-se a la URV d’acord amb el calendari acadèmic del curs 
corresponent, per tal de garantir la seva adaptació i l’aprofitament acadèmic de l’estada. 

7. Un cop l’estudiant arribi a la URV, el responsable de relacions internacionals ha d’avaluar 
novament amb l’estudiant la proposta del document d’equivalència acadèmica i preparar la 
versió definitiva, si escau, d'aquest document perquè pugui formalitzar la matrícula com a 
estudiant extern. A aquest efecte, el responsable de relacions internacionals ha de lliurar el 
document d’equivalència acadèmica definitiu a la secretaria acadèmica del centre, per tal que 
aquesta pugui formalitzar degudament la matrícula. L'estudiant ha de formalitzar els tràmits de la 
matrícula a la URV amb l'assessorament necessari del responsable de relacions internacionals i el 
suport de la secretaria acadèmica del centre on cursi l’ensenyament. 

8. Quan l’estudiant extern a la URV segueixi assignatures en diversos centres, ha de quedar vinculat 
a l’ensenyament en què cursa més crèdits i la matrícula de totes les assignatures s’ha de 
formalitzar a la secretaria d’aquest ensenyament. En aquest cas, la coordinació acadèmica recau 
sobre el responsable de relacions internacionals del centre on s’efectua la matrícula. 

9. Un cop formalitzada la matrícula, l’estudiant d’intercanvi té la consideració d'estudiant oficial de 
la URV, amb els drets i deures consegüents. 

10. Després del període d'estudis a la URV i de l'avaluació dels resultats per part del professorat 
responsable de les assignatures matriculades, el responsable de relacions internacionals de la 
URV ha de sol·licitar a la secretaria acadèmica del centre l’informe dels estudiants externs amb 
les assignatures cursades i les qualificacions obtingudes, i amb aquestes dades ha d’emplenar el 
document de transcripció de qualificacions i l’equivalència corresponent, quan escaigui.  

11. El responsable de relacions internacionals és l’encarregat de fer arribar la corresponent 
certificació acadèmica a les diferents institucions d’origen dels estudiants d’intercanvi o al 
mateix estudiant, si aquest així ho sol·licita. 

12. S’estableix l’obligatorietat que l’estudiant d’intercanvi arribi a la URV amb una assegurança 
sanitària formalitzada des del país d’origen. Si no l’acredita en arribar a la URV, el Centre 
Internacional li ha de subscriure una assegurança obligatòria, la despesa de la qual assumeix 
íntegrament l’estudiant. Cal informar d’aquest fet l’estudiant durant el procés d’admissió a la 
URV com a estudiant de mobilitat. 
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Article 15. Estudiants visitants estrangers que fan estades a la URV a sol·licitud individual 
(freemover) 

1. Els estudiants procedents d’universitats o centres d’educació superior estrangers poden dur a 
terme, fora del marc d’un programa institucional, una estada acadèmica en qualsevol dels centres 
de la URV. 

2. Aquest estudiant té la consideració d’estudiant visitant freemover i en cap cas li correspon cap 
títol ni reconeixement acadèmic oficial de la URV. Els degans o els directors del centre han de 
lliurar als estudiants el document acreditatiu amb les qualificacions obtingudes. 

3. L’estudiant ha de presentar una sol·licitud d'admissió al degà/na o al director/a del centre on 
s’imparteix l'ensenyament que ofereix les assignatures que vol cursar, la qual ha d'anar 
acompanyada de la justificació de la persona interessada per sol·licitar cursar aquestes 
assignatures. 

4. Correspon als degans, als directors del centre o a les persones en qui deleguin resoldre les 
sol·licituds d'admissió. En cas que el resultat de la sol·licitud sigui favorable, correspon al 
responsable de relacions internacionals del centre l’acceptació de l’estudiant visitant, així com la 
corresponent comunicació al Centre Internacional, i aquest s’ha d’encarregar de l’orientació, la 
supervisió i el seguiment de l’estada. 

5. Un cop acceptada la sol·licitud, l’estudiant ha de formalitzar la matrícula al centre al qual ha 
sol·licitat l'admissió, d’acord amb el procediment que la Normativa acadèmica i de matrícula 
vigent per a cada curs estableix per a aquesta tipologia d’estudiants. 

6. Aquests estudiants han de pagar el preu de la matrícula i les taxes que corresponguin com a 
estudiants visitants, d’acord amb les tarifes aprovades anualment pel Consell Social per a aquest 
col·lectiu. 

7. S’estableix l’obligatorietat que l’estudiant visitant arribi a la URV amb una assegurança sanitària 
formalitzada des del seu país d’origen. En cas que no l’acrediti en el moment d’arribada a la 
URV, el Centre Internacional li ha de subscriure una assegurança obligatòria, la despesa de la 
qual assumeix íntegrament l’estudiant. 

Article 16. Estudiants visitants estrangers que fan estades a la URV dins de programes 
institucionals (Study Abroad) 

 
1. Els estudiants procedents d’universitats o centres d’educació superior estrangers poden participar 

en qualsevol dels programes institucionals de Study Abroad organitzats pels diferents centres de 
la URV, sempre que aquests reuneixin els requisits establerts per a la seva admissió en cadascun 
dels programes i d’acord amb la normativa de Study Abroad de la URV. 

2. Aquest estudiant té la consideració d’estudiant visitant Study Abroad, i en cap cas li correspon 
cap títol ni reconeixement acadèmic oficial de la URV. Els degans, els directors del centre o les 
persones en qui deleguin han de lliurar el document acreditatiu amb les qualificacions 
obtingudes. 

3. L’acceptació dels estudiants visitants correspon als coordinadors de l’activitat de Study Abroad, 
que també s’encarreguen de l’orientació, la supervisió i el seguiment de la seva estada. 

4. Aquests estudiants han de pagar el preu de la matrícula i les taxes que corresponguin, d’acord 
amb les tarifes aprovades anualment pel Consell Social per a aquest col·lectiu. 

5. S’estableix l’obligatorietat que l’estudiant visitant arribi a la URV amb una assegurança sanitària 
formalitzada des del país d’origen. En cas que no l’acrediti en arribar a la URV, el Centre 
Internacional li ha de subscriure una assegurança obligatòria, la despesa de la qual assumeix 
íntegrament l’estudiant. 

 

CAPÍTOL 5. EQUIVALÈNCIA DELS ESTUDIS CURSATS EN ESTADES DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL 

Article 17. Sol·licitud de l’equivalència acadèmica 

 



Normativa de mobilitat internacional d’estudiants de la Universitat Rovira i Virgili 

 9

1. Els estudiants de la URV que han estat seleccionats per participar en un programa de mobilitat 
han de proposar al responsable de relacions internacionals, en el període establert pel centre 
corresponent, mitjançant el document específic, les assignatures de la universitat o centre 
d’educació superior estranger que volen cursar i les assignatures de la URV per a les quals 
sol·liciten l’equivalència acadèmica. 

2. Els estudiants poden sol·licitar l’equivalència acadèmica de crèdits corresponents a assignatures 
obligatòries, optatives, pràcticums, pràctiques i treballs de fi de carrera, sempre que s’ajustin a 
les indicacions del responsable de relacions internacionals del centre. 

3. El nombre mínim i màxim de crèdits de què es pot matricular l’estudiant a la universitat o centre 
d’educació superior estranger depèn de la institució d’acollida. Llevat que s’indiqui el contrari, el 
nombre mínim de crèdits que ha de cursar l’estudiant a la universitat d’acollida és de quinze 
crèdits durant un semestre i trenta crèdits durant un any. 

Article 18. Reconeixement de l’equivalència acadèmica 

 
1. El responsable de relacions internacionals del centre ha d’estudiar la sol·licitud de reconeixement 

acadèmic i ha de comunicar la resolució a l’estudiant per escrit amb l’especificació, en cas 
d’acceptació, del detall de l’equivalència acadèmica que s’accepta i altres informacions 
necessàries. 

2. El reconeixement de l’equivalència acadèmica s’ha de fer d’acord amb el que estableix la 
normativa acadèmica de la URV vigent per a cada curs acadèmic. 

Article 19. Document d’equivalència acadèmica (learning agreement) 

 
1. En el document d’equivalència acadèmica (learning agreement) consten les assignatures i els 

crèdits que s’han de cursar a la universitat o centre d’educació superior estranger i les 
assignatures i els crèdits de la URV equivalents. 

2. No són susceptibles de reconeixement acadèmic, i per tant no es poden incloure al document 
d’equivalència acadèmica, les assignatures qualificades com a suspens a l’expedient acadèmic de 
l’estudiant a la URV. En canvi, sí que són susceptibles de reconeixement acadèmic les 
assignatures amb la qualificació de no presentat a l’expedient acadèmic de l’estudiant a la URV. 

3. El document d’equivalència acadèmica ha de ser signat pel responsable de relacions 
internacionals, amb el vistiplau del responsable d’ensenyament o del coordinador/a del programa 
de postgrau, per l’estudiant i pel Centre Internacional, i se n’ha de lliurar una còpia a la secretaria 
del centre. 

4. Qualsevol modificació en el document d’equivalència acadèmica ha de ser sol·licitada per 
l’estudiant, autoritzada pel responsable de relacions internacionals del centre i comunicada al 
Centre Internacional i a la secretaria de centre. 

5. El document d’equivalència acadèmica ha de seguir el model oficial de la URV, disponible al 
web, únic per a tots els centres, independentment que el centre elabori altres documents en què 
s’inclogui informació complementària respecte a l’estada de l’estudiant a la universitat o centre 
d’educació superior estranger. 

Article 20. Matrícula 

 
És responsabilitat de l’estudiant matricular-se a la URV de totes les assignatures recollides en el 
document d’equivalència acadèmica i de les modificacions que pertoquin durant el curs acadèmic en 
què du a terme la mobilitat internacional, en el període indicat per les secretaries dels centres, d’acord 
amb la Normativa acadèmica de matrícula del curs corresponent. 

Article 21. Realització dels exàmens a la institució d’acollida 

 
1. Sempre que la universitat o centre d’educació superior estranger ho permeti, els estudiants de la 

URV que s’hi matriculin en el programa de mobilitat internacional tenen dret a presentar-se a les 
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mateixes convocatòries que els estudiants de la universitat o centre d’educació superior estranger 
on fan l’estada de mobilitat. 

2. Els estudiants de la URV en mobilitat internacional no poden examinar-se a la URV com a 
estudiants ordinaris de les assignatures de què s’han matriculat en mobilitat internacional i que 
han cursat a la universitat o centre d’educació superior estranger durant el mateix curs acadèmic. 
Per poder examinar-se d’aquestes assignatures a la URV, cal que els estudiants s’hi tornin a 
matricular, amb codi ordinari, en el curs acadèmic següent i amb els recàrrecs de repetició de 
crèdits que estableixi la Normativa acadèmica i de matrícula del curs vigent. 

3. Si l'estudiant no ha obtingut l'avaluació positiva de tots els crèdits acordats i reflectits en el 
document d’equivalència acadèmica, les assignatures no superades en les convocatòries a què li 
doni dret la mobilitat s’han de considerar suspeses a tots els efectes. 

Article 22. Reconeixement acadèmic de les assignatures cursades a la universitat o centre 
d’educació superior estranger d’acollida 

 
1. Correspon al responsable de relacions internacionals obtenir l’original o la còpia compulsada del 

certificat acadèmic amb les qualificacions de l’estudiant de la URV, degudament signat per la 
universitat o centre d’educació superior estranger. Un cop rebut el certificat acadèmic, el 
responsable de relacions internacionals del centre, juntament amb el responsable de 
l’ensenyament o el coordinador/a del programa de postgrau, ha de fer l’equivalència de les 
qualificacions obtingudes a la universitat o centre d’educació superior estranger d’acollida en 
funció de les taules de reconeixement i d’equivalència acordades als centres i comunicar aquestes 
qualificacions a la secretaria acadèmica de centre, per tal que aquesta les incorpori 
adequadament. A continuació, el responsable de relacions internacionals ha de signar les actes 
corresponents. 

2. Les assignatures queden equiparades un cop el responsable de relacions internacionals signa 
l’acta. Si en el termini establert per signar actes les qualificacions emeses per la institució de 
destinació encara no estan disponibles, el responsable de relacions internacionals les ha de 
considerar aprovades provisionalment. Aquestes qualificacions s’hauran de modificar quan el 
responsable de relacions internacionals rebi aquesta informació, seguint el procediment previst a 
la normativa vigent. 

3. Per donar compliment al reconeixement acadèmic, l’estudiant ha d’haver satisfet els tràmits, 
haver lliurat la documentació i complir els requisits establerts en el programa en què participa i 
en aquesta normativa (terminis, informes, certificats d’estada, etc.). 

4. Si l’estudiant no presenta la documentació indicada en el termini establert pel centre, llevat que 
hagi sol·licitat i obtingut la pròrroga del termini per causes justificades, la qualificació que ha de 
constar a l’acta corresponent és de no presentat. 

5. La secretaria del centre on l’estudiant cursa els estudis ha d’incorporar al seu expedient les 
assignatures cursades durant l’estada de mobilitat. 

6. L’òrgan competent per dictar les resolucions relatives al reconeixement de crèdits de mobilitat és 
el deganat o la direcció del centre docent. Les incidències que sorgeixin pels diferents sistemes 
de qualificacions i altres causes les han de resoldre els degans o directors del centre. Contra les 
seves resolucions es pot interposar un recurs d’alçada davant el rector/a en el termini d’un mes. 

 

CAPÍTOL 6. DRETS I DEURES DELS ESTUDIANTS DE MOBILITAT DE LA URV 

Article 23. Drets dels estudiants de la URV amb relació a la mobilitat 

 
A l’efecte de la seva participació en programes o convenis de mobilitat, els estudiants de la URV 
tenen, a més dels drets generals establerts a la normativa universitària, els drets específics següents: 
 

a) Participar en convocatòries dels programes o convenis de mobilitat, d’acord amb les seves 
bases. 
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b) Rebre informació i orientació acadèmica amb relació a les opcions de mobilitat disponibles 
per als seus estudis. 

c) Rebre informació sobre qüestions pràctiques relacionades amb l'estada a l'estranger. 
d) Obtenir els ajuts econòmics vinculats a la plaça de mobilitat, d’acord amb les condicions 

establertes a les bases de la convocatòria i les específiques de la plaça en qüestió, si escau. 
e) Conèixer, amb anterioritat a la incorporació a la universitat d’acollida, les assignatures que 

els han de ser reconegudes en el seu pla d’estudis mitjançant l’acord acadèmic, sens perjudici 
de poder instar-ne la modificació seguint el procediment establert a l’efecte. 

f) Dur a terme l’estada de mobilitat, d’acord amb les condicions específiques detallades a les 
bases de la convocatòria. 

g) Gaudir de l’exempció del pagament de les taxes acadèmiques a la universitat o entitat 
d’acollida, si així ho preveu el programa de mobilitat o el conveni, sens perjudici del deure 
eventual d’abonar taxes obligatòries, en les mateixes condicions que els estudiants locals. 

h) Conservar les beques o els ajuts que els han estat concedits, llevat que les bases de la 
convocatòria corresponent ho prohibeixin, mentre fan l’estada temporal a una universitat o 
centre d’educació superior estranger. 

Article 24. Deures dels estudiants de la URV amb relació a la mobilitat 

 
1. Els estudiants de la URV que participen en un programa o conveni de mobilitat tenen, a més dels 
deures generals establerts a la normativa universitària, les obligacions específiques següents: 
 

a) Elaborar amb el responsable de relacions internacionals l’acord acadèmic que contingui les 
matèries o el pla de treball que pretenen desenvolupar durant l’estada de mobilitat. 

b) Comunicar al responsable de relacions internacionals del centre qualsevol modificació que es 
produeixi en les assignatures que consten en el document d’equivalència acadèmica, per tal 
que les autoritzi. Un cop autoritzades, és responsabilitat dels estudiants fer la matrícula de les 
assignatures afectades pel canvi. 

c) Estar matriculats a la URV durant el curs acadèmic de sol·licitud i de realització de l’estada 
de mobilitat. 

d) Fer els tràmits d’inscripció i matrícula a la universitat o entitat d’acollida, així com qualsevol 
altre tràmit que aquesta requereixi. 

e) Fer els tràmits administratius a la URV d’acord amb el que estableix la normativa de 
mobilitat i les bases reguladores dels programes. 

f) Complir la normativa vigent relativa a l’entrada i estada legal en el país d’acollida, incloent-
hi, si escau, l’obtenció de visat. 

g) Dur a terme les activitats de mobilitat a la universitat o entitat d’acollida en el període i amb 
la durada i el contingut previstos a l’acord acadèmic o al document de confirmació d’aquest 
acord.  

h) Atenir-se a les lleis del país d'acollida i a les normes de la universitat o entitat de destinació. 
i) Complir el calendari de la institució d'acollida i cursar-hi el període complet d’estudis 

acordat, inclosos els exàmens o altres formes d’avaluació. Els estudiants són els responsables 
de conèixer aquest calendari i d’incorporar-se a la universitat de destinació en els terminis 
que aquesta estableixi. 

j) Justificar la realització de l’estada de mobilitat i el compliment dels requisits mínims 
d’aprofitament acadèmic en els terminis establerts i per mitjà dels formularis pertinents. 

k) Fer la valoració de l’estada de mobilitat realitzada a la universitat o entitat d’acollida. 
l) Reintegrar, en cas de renúncia a la plaça, retirada de l’oferta, no-justificació de l’estada o 

reducció del període d’estada, la totalitat o la part proporcional de l’ajut rebut que se’ls 
reclami. 

m) En cas d’haver obtingut ajuts addicionals en el marc d’altres convocatòries, complir les 
obligacions de justificació que escaiguin amb la institució corresponent. 

 
2. L’incompliment d’aquestes obligacions per causes no justificades pot comportar, d’acord amb la 
normativa vigent, la prohibició de participar en altres programes de mobilitat internacional durant el 
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temps que resti per acabar els estudis, sense perjudici d’altres mesures previstes per la normativa de 
la URV i la legislació vigent. 
 
3. En qualsevol cas, els estudiants de la URV que fan estades temporals en universitats o centres 
d’educació superior estrangers són els únics responsables de les seves accions i omissions durant el 
període d’estada. La URV s’eximeix de tota mena de responsabilitat en l’exercici d’accions com a 
conseqüència de danys o perjudicis causats per aquest estudiantat, o per qualsevol altra situació que 
pugui implicar reclamacions a la URV. 
 
 

Disposició addicional 

 
Els estudiants que participen en un programa de pràctiques professionals internacionals es regeixen 
per aquesta normativa i pel que disposa la normativa de pràctiques externes dels estudiants de la 
URV vigent en cada moment. 
 
El reconeixement de les estades acadèmiques de l’estudiantat de la URV en universitats estrangeres 
requerirà l’existència prèvia d’un conveni o acord entre la URV i la universitat en la qual s’hagi fet 
l’estada. 
 

Disposició transitòria 

 
Aquesta normativa entra en vigor l’endemà que sigui publicada al FOU de la URV. 
  
Tanmateix, pel que fa als aspectes relacionats amb els procediments de gestió acadèmica, els efectes 
d’aquesta normativa són vigents a partir del curs acadèmic 2013-14. 
 
 

Disposició derogatòria 

 
Aquesta normativa deroga la Normativa per a l’equiparació d’estudis en el marc dels programes de 
mobilitat, que el Consell de Govern va aprovar el 18 de febrer de 2004 i modificar el 21 de desembre 
de 2006.  
 
 

Disposició final 

 
Es faculta el vicerector/a competent en matèria de relacions internacionals per interpretar i desplegar 
aquesta normativa. 
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Annex 1. Bases reguladores de les convocatòries de mobilitat 

 
1. Les bases de les convocatòries han d’incloure com a mínim:  
 

a) La denominació dels programes de mobilitat internacional específics a l’empara dels quals es 
convoquen les places de mobilitat. 

b) El nombre de places de mobilitat que es convoquen, amb l’especificació de cadascuna de les 
universitats o centres d’educació superior estrangers participants, els ensenyaments que s’hi 
poden cursar i la durada de l’estada. 

c) Els requisits dels estudiants de la URV per sol·licitar les places de mobilitat internacional, 
d’acord amb la informació facilitada per les universitats o centres d’educació superior 
estrangers participants 

d) Els criteris de selecció que s’estableixen per a cada plaça de mobilitat convocada i/o 
ensenyament. 

e) La dotació econòmica de l’ajut, si n’hi ha. 
f) La documentació que cal presentar amb la sol·licitud, el termini i el lloc de presentació. 
g) Els recursos que les persones interessades poden interposar contra la convocatòria i contra les 

resolucions d’adjudicació. 
h) La data màxima per resoldre i publicar la relació d’adjudicataris de les places de mobilitat. 
i) El termini màxim per acceptar la plaça de mobilitat i el corresponent ajut o per renunciar-hi, 

si n’hi ha. 
j) L’advertència als estudiants del fet que l’adjudicació de la plaça de mobilitat per part de la 

URV no significa que siguin automàticament acceptats a la universitat o centre d’educació 
superior estranger, que és qui en última instància ha d’acceptar-los mitjançant la matrícula. 

k) Qualsevol altra menció que es consideri oportú incloure a les bases. 
 
2. Sol·licitud de places 
 

a) Els estudiants interessats a participar en un programa de mobilitat només poden sol·licitar les 
places de mobilitat que hagin estat ofertes per al seu ensenyament. 

 
b) La sol·licitud ha de presentar-se en el termini, lloc i forma establerts a les bases de la 

convocatòria, i ha d’anar acompanyada, si escau, de tota la documentació que s’hi requereixi.  
 

c) En cas de dubte sobre l’autenticitat, la validesa o el contingut dels documents aportats, la 
URV pot efectuar les comprovacions oportunes adreçant-se a l’autoritat competent que els 
hagi expedit per verificar l’autenticitat o la veracitat del contingut, com també requerir a la 
persona interessada que aporti la informació addicional que s’escaigui. 

 
3. Criteris de selecció 
 
Els criteris generals que cal tenir en compte per seleccionar els estudiants que volen participar en 
programes de mobilitat internacional són: 

a) El nombre de crèdits superats. 
b) La nota de l’expedient acadèmic, que es valora amb la nota mitjana del curs anterior a la 

convocatòria. 
c) L’acreditació de coneixements lingüístics. 
d) La motivació. 

 
A banda dels criteris generals, les bases de la convocatòria poden contenir criteris específics 
per a cada programa o conveni o per a places determinades. 

 
4. Resolució provisional 
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En el termini establert a les bases, el vicerector/a competent en matèria de relacions internacionals ha 
de dictar la resolució provisional d’adjudicació de les places de mobilitat, que ha de fer-se pública 
pels mitjans indicats a la convocatòria. 
 
5. Acceptació 
 
Els estudiants a qui s’ha atorgat una plaça de mobilitat han d’acceptar-la en el termini i en la forma 
indicada a les bases de la convocatòria. Si no ho fan, s’entén que desisteixen de la seva sol·licitud. 
Les places desertes per desistiment queden alliberades perquè siguin adjudicades a altres candidats 
idonis per ocupar-les, d’acord amb el procediment establert a les bases de la convocatòria. 
 
6. Adjudicació de places vacants 
 
Les places que han quedat vacants un cop tancat el període d’acceptació es poden tornar a oferir; en 
aquest cas, cal aplicar els criteris generals i específics per a la selecció i seguir el procediment 
establert a les bases de la convocatòria. 
 
7. Resolució definitiva 
 
Un cop acceptades les places adjudicades i reassignades les places vacants, el vicerector/a competent 
en matèria de relacions internacionals ha de dictar les resolucions d’adjudicació definitiva de places 
de mobilitat i de concessió dels ajuts corresponents, si escau. 
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