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El RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual es regula l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel RD 861/2010, de 2 de juliol estableix que, per tal de fer 
efectiva la mobilitat d’estudiants, tant dins del territori nacional com fora, les universitats 
han d’elaborar i fer pública la seva normativa sobre el sistema de reconeixement i 
transferència de crèdits, amb subjecció als criteris generals que estableix la norma 
esmentada. 

Aquest precepte estableix unes definicions per al reconeixement i per a la transferència 
que modifiquen substancialment els conceptes que fins ara s’empraven per als casos en 
els quals uns estudis parcials eren incorporats als expedients dels estudiants que 
canviaven d’estudis, de pla d’estudis o d’universitat (convalidació, adaptació, etc.). 

La posada en marxa dels títols oficials de Màsters Universitaris i Doctorats regulats pel 
RD 1393/2007 de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) fa necessari 
l’establiment dels criteris generals que regulin aquesta matèria. 

 

Preàmbul. Definicions 

S’anomena titulació d’origen la titulació en què s’han cursat els crèdits objecte de 
reconeixement o transferència. S’anomena titulació de destinació la que solꞏlicita el 
reconeixement o la transferència dels crèdits. 

S’entén per reconeixement l’acceptació per UIC Barcelona dels crèdits que, d’acord amb 
la legislació vigent, havent estat obtinguts en el seu cas en uns ensenyaments de màster 
oficials o no oficials d’acord amb la llei, en la mateixa universitat o en una altra, són 
computats en altres ensenyaments diferents fets a UIC Barcelona per a l’obtenció d’un 
títol de màster oficial. Aquest reconeixement serà igualment extensible a l’acreditació 
d’experiència laboral o professional que en el seu cas correspongui. 

S’entén per transferència la consignació, als documents acadèmics oficials acreditatius 
dels ensenyaments seguits per cada estudiant, de tots els crèdits obtinguts en 
ensenyaments oficials cursats anteriorment, a UIC Barcelona o en altres universitats, que 
no hagin conduït a l’obtenció d’un títol oficial. Els crèdits transferits no es computen en la 
titulació de destinació. 

Article 1. Competències i terminis 

1.1. Cada Facultat de què depèn cada Màster Universitari constituirà l‘Organisme 
d’Admissió del Màster, format ordinàriament com a mínim pel responsable d’admissió 
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d’alumnes (director o coordinador) i el responsable de la Secretaria Acadèmica del centre 
del qual depèn el Màster 

1.2. L’Organisme d’Admissió té com a funció elaborar les propostes de reconeixement i/o 
transferència dels crèdits objecte de solꞏlicitud per l’estudiant. 

L’Organisme d’Admissió referit ha de deixar constància de la proposta en un informe de 
reconeixement i un informe de transferència per cada estudiant solꞏlicitant. 

La Junta de Centre de cada Facultat és qui rep les propostes elaborades per l’Organisme 
d’Admissió i l’encarregada d’informar favorablement o desfavorablement. 

1.3. Cada Facultat estableix els períodes de solꞏlicitud per al reconeixement i la 
transferència de crèdits, així com el calendari per a la resolució i posterior comunicació a 
les persones interessades. 

En qualsevol cas, les resolucions s’han de comunicar abans del termini de les dates de 
matrícula que UIC Barcelona tingui establertes. 

L’estudiant ha de solꞏlicitar a la Unitat d’Admissions de Direcció de Màrqueting, Promoció 
i Admissions el reconeixement o la transferència de crèdits aportant la documentació 
acreditativa de les assignatures o matèries objecte de reconeixement o transferència, o 
acreditant els requisits que assenyala la present normativa per reconeixement 
d’experiència laboral i professional. 

Cada Organisme d’Admissió ha de comunicar a la Unitat d’Admissions, perquè aquesta 
alhora informi l’alumne dels acords d’aprovació de les propostes de reconeixement de 
crèdits dictats per la Junta de Centre corresponent i, en cas que l’alumnat formalitzi la 
matrícula, la Junta de Centre ha de comunicar a Direcció de Gestió Acadèmica el que 
resulti per tal d’incorporar a l’expedient de l’alumne els crèdits que es reconeguin. 

Article 2. Reconeixement de crèdits 

2.1. La Universitat reconeix els crèdits de les assignatures o matèries superades en el 
màster d’origen que s’adeqüin a les competències i els coneixements associats a 
aquestes assignatures o matèries i els previstos en el pla d’estudis del màster de 
destinació, o bé que tinguin caràcter transversal. 

El reconeixement de crèdits solament es podrà realitzar a partir d’assignatures cursades 
en els estudis oficials o no oficials de postgrau d’origen, mai a partir d’assignatures 
reconegudes o convalidades prèviament. 
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2.2. En funció dels crèdits obtinguts en la titulació d’origen que es proposen per ser 
reconeguts, la Comissió Docent ha d’indicar expressament en l’informe de reconeixement 
les assignatures o matèries que no ha de cursar l’estudiant, ja que es consideren 
adquirides les competències d’aquestes assignatures en els crèdits reconeguts. 

2.3. Els crèdits, en forma d’unitat avaluada i certificable, es passen a consignar en 
l’expedient de l’estudiant amb el nom literal, la tipologia, el nombre de crèdits i la 
qualificació obtinguda en l’expedient d’origen, amb indicació de la universitat en la qual es 
va cursar (“Assignatura cursada en el màster T de la Universitat U”). 

2.4. El Treball de Fi de Màster no és objecte de reconeixement. 

2.5 L’import que s’ha d’abonar pel reconeixement de crèdits, d’acord amb el que es 
descriu en l’article següent, és el següent: 

— El 10% del preu del crèdit reconegut en el supòsit que el Màster Universitari d’origen 
pertanyi als plans d’estudis de UIC Barcelona. 

— El 25% del preu del crèdit reconegut en el supòsit que Màster Universitari d’origen no 
pertanyi als plans d’estudis de UIC Barcelona. 

Les solꞏlicituds de reconeixement presentades posteriorment al període de matriculació, 
en cas que s’obtingui un saldo a favor de l’alumne perquè se li ha atorgat el 
reconeixement, no donen cap dret a la devolució de l’import. 

Article 3. D’altres tipus de reconeixement de crèdits 

3.1. Reconeixement de crèdits per acreditació i experiència laboral i professional 

Els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic mitjançant acreditació 
d’experiència laboral i professional d’acord amb els criteris següents: 

— Amb caràcter ordinari haurà d’acreditar-se un període de 10 anys d’experiència 
professional mitjançant aportació de curriculum vitae, informe de vida laboral expedit 
per la Tresoreria General de la Seguretat Social o organisme equivalent o 
documentació acreditativa d’experiència laboral. 

— La referida experiència haurà d’estar relacionada amb les competències inherents al 
títol de què es tracti. 

— El nombre de crèdits que siguin objecte d’aquest reconeixement no podrà ser superior 
al 15% del total de crèdits que constitueixin el pla d’estudis. Aquest percentatge 
representa la suma dels crèdits obtinguts mitjançant acreditació d’experiència laboral i 
el reconeixement de crèdits derivats de programes no oficials en el seu cas. El 
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reconeixement d’aquests crèdits no incorporarà qualificació ni computarà a efectes de 
baremació d’expedient. 

L’import a satisfer per aquest reconeixement de crèdits serà el corresponent al 25% de 
l’import del crèdit de la titulació que es tracti. 

3.2. Reconeixement de crèdits de títols propis de UIC Barcelona 

Excepcionalment podran ser objecte de reconeixement en més del 15% assenyalat en 
l’anterior apartat els crèdits provinents de títols propis de UIC Barcelona, sempre que 
aquests títols propis hagin estat extingits i substituïts per títols oficials. 

En el seu cas, també podran ser objecte de reconeixement en la seva totalitat els crèdits 
de títols propis de UIC Barcelona sempre que el corresponent títol propi hagi estat extingit 
i substituït per un títol oficial, circumstància aquesta que haurà de constar a la 
corresponent memòria que hagi estat favorablement verificada pel Consell d’Universitats. 

Article 4. Transferència de crèdits 

4.1 Els crèdits superats per l’estudiant en ensenyaments universitaris oficials que no 
hagin conduït a l’obtenció d’un títol oficial i que no siguin constitutius de reconeixement, 
s’han de consignar, en qualsevol cas, en l’expedient de l’estudiant. 

La Comissió Docent, en el seu informe de transferència, ha de determinar les 
assignatures o matèries que han de ser considerades objecte de transferència. 

4.2. En l’expedient acadèmic han de quedar clarament separats els crèdits que 
condueixen a l’obtenció del títol corresponent i els crèdits transferits que no tenen 
repercussió en l’obtenció del títol. 

4.3. Tots els crèdits obtinguts per l’estudiant en ensenyaments oficials cursats, els 
transferits, els reconeguts i els superats per a l’obtenció del títol corresponent, s’han 
d’incloure en l’expedient acadèmic i s’han de reflectir en el Suplement Europeu al Títol.  
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Modificacions 

 

Rev. Data apr. Motiu revisió 

0  20.12.2010  Primera data d’aprovació  

1  04.04.2011  

S ‘inclou en el apartat 3.2 que únicament podran ser 
objecte de reconeixement en més del 15% dels crèdits 
provinents de títols propis de UIC Barcelona, sempre i quan 
aquests títols propis hagin estat extingits i substituïts per 
títols oficials. 

   

   

   

   

   

 


