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I. Criteris de participació
A. Per poder sol·licitar una plaça en un programa de mobilitat, ja sigui Erasmus +, SICUE o de
conveni bilateral, tots els alumnes de la Facultat han de complir els requisits següents:
1. Haver superat o estar cursant el segon curs del grau.
2. No estar, ni haver estat mai, matriculat en cinquena convocatòria.
3. Seguir tots els procediments establerts per Relacions Internacionals per fer la sol·licitud a
través del programa RELINT 2.0.
B. Condicions temporals de l'estada, ja sigui Erasmus +, SICUE o de conveni bilateral:
- La Facultat d'Humanitats recomana cursar un semestre fora de UIC Barcelona, que pot ser ampliat
a un any sota petició escrita de l'alumne i si hi ha possibilitat de convalidació d'assignatures. A més
a més, l'extensió ha de ser acceptada per la universitat de destinació. Per últim, cal esmentar que
pot comportar uns tràmits addicionals, com per exemple, l'extensió del visat.
- La Facultat d'Humanitats aconsella fer la mobilitat durant el 3r curs.
- No es pot fer la mobilitat en el segon semestre del 4t curs d'Humanitats.
II. Gestió del Learning Agreement
Els alumnes que participin en un programa de mobilitat, i que ja tinguin una plaça assignada, hauran
d'establir el seu pla d'estudis abans de desplaçar-se a la universitat de destinació. Per a això, hauran
de realitzar una proposta del seu Learning Agreement basada en les fonts de la universitat de
destinació i proposar una reunió a la coordinadora de mobilitat de la Facultat d'Humanitats. Aquest
acord acadèmic, entès com un pacte entre l'alumne i la Facultat, estableix les pautes que se seguiran
a l'hora de convalidar les assignatures de UIC Barcelona que es cursaran a l'estranger.
El termini per crear el document Learning Agreement l'estableix la universitat de destinació.
Si les assignatures de la destinació tenen més o menys crèdits que les convalidades a UIC

Barcelona, l'alumne ha de buscar la coincidència en nombre de crèdits de diverses assignatures
similars de contingut i de menys crèdits per convalidar per l'assignatura de més nombre de
crèdits.
Canvis d'assignatures. Si un cop al país de destinació, l'alumne necessita fer algun canvi en el
Learning Agreement, haurà de fer-ho dins el termini establert per la universitat en què es trobi. Les
raons per les quals es poden sol·licitar canvis d'assignatures són les següents:
1.
2.
3.
4.

Dificultats lingüístiques que impedeixin seguir les classes amb normalitat.
Repetició de continguts (que l'alumne hagi cobert prèviament a UIC Barcelona).
Superposició en els horaris o altres complicacions de caràcter administratiu.
No s'ofereix l'assignatura prevista.

Ara bé, abans de poder efectuar qualsevol canvi, l'alumne haurà de consultar-ho primer amb la
seva coordinadora de mobilitat. Si no és així, s'arrisca que les noves assignatures no siguin
convalidades a la tornada.
Només s'admet una única proposta que reculli tots els canvis definitius en el full de caràcter oficial,
i un cop signada i segellada per la coordinadora de mobilitat de la Facultat d'Humanitats l'alumne
ha de lliurar-la a la universitat de destinació per a la seva signatura.
III. Convalidació de notes
Un cop obtingut el certificat oficial de notes de la universitat de destinació, la Facultat convalidarà
les notes de l'alumne, seguint a) el llistat d'assignatures pautat al Learning Agreement; b) les
equivalències de notes establertes pel Ministeri d'Educació, en funció dels sistemes d'avaluació de
cada país; i c) les pautes marcades per la universitat de destinació en el certificat de notes, si n'hi
hagués.
En cas de suspendre alguna assignatura a l'estranger, els alumnes podran optar a una segona
convocatòria, si la universitat de destinació així ho permet. Això pot implicar que l'alumne hagi de
tornar a desplaçar-se al país estranger. En la mesura del possible, i sempre que hi hagi un acord
previ amb la universitat de destinació, l'alumne podria fer l'examen de recuperació a distància. Si
l'alumne tornés a suspendre, o si l'assignatura no es pogués recuperar, això quedaria reflectit en la
convalidació de notes.
IV. Cancel·lació de places
Un cop acceptada la plaça i conclòs el període de nominacions, quan l'alumne ja ha començat a
gestionar la seva matrícula a la universitat de destinació, només és possible renunciar a la plaça
assignada si hi ha una raó justificada de pes (problemes greus de salut, problemes econòmics

inesperats, suspensos en segona convocatòria, no haver obtingut el títol lingüístic requerit).
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