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Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova la modificació de la 
Normativa per equiparar estudis en el marc de programes de mobilitat.

FOU 45 / Consell de Govern de 21 de desembre de 2006 / Docència

Es proposa afegir un apartat 5.5. a aquesta normativa que digui el següent:

5.5. Formació addicional

Es planteja la possibilitat que l’estudiantat que estigui realitzant una estada a la URV, en 
virtut d’un programa de mobilitat, pugui cursar assignatures i ser avaluat en aquestes malgrat no 
estiguin contemplades inicialment a l’acord acadèmic.

Per donar resposta a la demanda d’aquestes persones, es proposa la regulació següent:
- l’estudiant ha de presentar una sol·licitud d’admissió: 1) si es tracta d’ensenyaments 

de primer o segon cicle, al degà o degana o al director o directora del centre que 
tingui adscrit l’ensenyament que ofereix les assignatures que vol cursar, 2) si es 
tracta d’un màster oficial, al coordinador d’aquest, i 3) si es tracta de cursos de 
doctorat, al director o directora de l’Escola de Postgrau i Doctorat.

- La sol·licitud d’admissió ha d’anar acompanyada de la justificació de la persona 
interessada per sol·licitar cursar assignatures no contemplades a l’acord acadèmic.

- El termini per presentar les sol·licituds és del 15 al 30 de setembre o de l’1 al 15 de 
febrer.

- Correspon al degà o degana o al director o directora del centre corresponent 
resoldre les sol·licituds d’admissió, a proposta del responsable d’ensenyament. Si 
es tracta d’estudis de màster, aquesta decisió correspon al coordinador. Si es tracta 
d’estudis de doctorat, correspondrà al director o directora de l’Escola de Postgrau 
i Doctorat, a proposta del coordinador o coordinadora del programa. L’admissió 
queda supeditada a la disponibilitat de places vacants en els cursos sol·licitats. 

- Un cop acceptada la sol·licitud, la inscripció s’ha de formalitzar dins dels 30 dies 
posteriors a l’inici del quadrimestre. Els estudiants poden inscriure’s d’un màxim de 
30 crèdits per quadrimestre, inclosos els corresponents a l’acord acadèmic.

- Els alumnes s’han d’inscriure en el centre al qual han sol·licitat l’admissió. El preu 
dels crèdits en aquesta modalitat d’estudis serà el corresponent al preu establert a 
la modalitat oficial amb un increment del 40% (que és el recàrrec estipulat per a les 
segones titulacions).

Es lliurarà als estudiants un certificat acadèmic de l’assignatura/es cursada/es, si l’avaluació 
és positiva. 


