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Annex II. REQUERIMENTS ESPECÍFICS 
 
CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL 2021/2022: 
PROGRAMES ERASMUS+ PRÀCTIQUES I MOU PRÀCTIQUES 

 

REQUERIMENTS ESPECÍFICS SEGONS ENSENYAMENT DE LA URV 

ESCOLA TÈCNICA I SUPERIOR D’ARQUITECTURA 

Grau d’Arquitectura Els estudiants han d’haver superat el 50% dels crèdits en el moment de 
realitzar la mobilitat. 

FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA 

Tots els ensenyaments Els estudiants han d’haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de 
presentar la sol·licitud. 

D’acord amb la Normativa de Pràctiques de la FEE, l’article 9, relatiu a les 
pràctiques a l’estranger: 

9.1. Els estudiants de la Facultat podran realitzar pràctiques externes 
extracurriculars a l’estranger però no pràctiques externes curriculars.  

9.2. Per a la realització de pràctiques extracurriculars a l’estranger, 
l’estudiant haurà de complir dos requisits:  

a) haver gaudit amb anterioritat d’una plaça en algun programa de 
mobilitat a l’estranger. Aquest requisit no s’aplicarà als estudiants de 
màster oficial.  

b) presentar, prèviament a la sol·licitud de pràctiques extracurriculars a 
l’estranger, la proposta de l’entitat col·laboradora que l’acolliria. 

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES 

Ensenyaments de Grau Els estudiants han d’haver superat la totalitat dels crèdits de primer curs en el 
moment de realitzar la mobilitat. 

FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT 

Tots els ensenyaments En el moment de fer la sol·licitud els estudiants no poden tenir assignatures 
suspeses. 
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FACULTAT DE LLETRES 

Tots els ensenyaments Els estudiants han d’haver superat la totalitat dels crèdits de primer curs en el 
moment de realitzar la mobilitat.  

Els estudiants de grau que facin pràctiques extracurriculars han d’haver 
superat el 50% dels crèdits totals del pla d’estudis. 

Estudis de 
Comunicació 

Per sol·licitar la plaça s'ha d'haver superat 100 crèdits (és a dir, estar 
matriculats com a mínim a tercer de grau). La mobilitat es podrà efectuar a 
partir de quart curs. Els alumnes de Màster no estan subjectes a aquest 
requisit.  

Les pràctiques externes extracurriculars han de ser remunerades, excepte en 
el cas que s’emmarquin en un projecte no lucratiu o en una activitat 
d’aprenentatge servei.  

En fer la sol·licitud caldrà incloure-hi l'expedient acadèmic actualitzat 

FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA 

Tots els ensenyaments 
de Grau 

Els estudiants han d’haver superat la totalitat dels crèdits de primer curs en el 
moment de realitzar la mobilitat. 

Tots els ensenyaments 
de Grau, Màster i 
Doctorat 

Tots els estudiants han d’acreditar quin nivell d’idioma tenen mitjançant un 
certificat oficial o la prova de nivell del Servei Lingüístic 

FACULTAT DE QUÍMICA 

Grau de Química Els estudiants han d’haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de 
presentar la sol·licitud 

Grau de Bioquímica i 
Biologia Molecular 

Els estudiants han d’haver superat un mínim de 60 crèdits en el moment de 
presentar la sol·licitud 

 
 
 


