
                                   

 

Criteris de Mobilitat Outgoing del Grau en Medicina 

 

Estudis 

1. Quan es pot realitzar la mobilitat d’estudis? 

De 3è a 5è curs, durant un semestre o un curs acadèmic sencer. 

 

2. Hi ha una nota de tall? 

Sí, 1,5 (de 0-4) o 6,6 (de 0 a 10). 

 

3. Es poden tenir assignatures pendents? 

En el moment de fer la sol.licitud, es podran tenir pendents un màxim de 2 

assignatures o 10 ECTS, però no podran tenir-se pendents assignatures en el 

moment de marxar. 

 

4. En quins destins puc sol.licitar plaça? 

En destins internacionals amb conveni. 

 

5. Es poden obrir nous convenis?: 

Sí, es valoraran les peticions d’obertura de nous convenis, que deuen ser 

aprovats per la Junta de Centre de la facultat.  

L’estudiant interessat deurà omplir el formulari de “Sol.licitud obertura nou 

conveni”. 

- Només s’obriran convenis internacionals 

- El nou conveni deurà ser aprovat en la Junta de Centre de la facultat. 

- L’estudiant comprovarà la compatibilitat del pla d’estudis. 

- El conveni proposat se signarà quan tingui condició de continuïtat 

(preferiblement per més d’un estudiant i amb una durada de al menys 2 

anys).  

 

Rotatori Internacional 

1. Quan de temps puc marxar? 

Màxim 16 setmanes i en un únic centre. 

 

2. Quan? 

Del juny/juliol al desembre. 

 

3. Hi ha una nota de tall? 

Sí, la nota de tall és de 1,50 o un 6. Tots els estudiants que no arribin a aquesta 

mitja no podran sol.licitar realitzar el rotatori a l’estranger. 

 



4. Es poden tenir assignatures pendents?  

No es podran tenir assignatures pendents en el moment de marxar, tot i que 

s’admeten peticions tenint pendents d’aprovar com a màxim 2 assignatures o 10 

ECTS. 

 

5. En quins destins puc sol.licitar plaça? 

Se prioritzaran els destins amb conveni.  

Es valoraran les peticions d’obertura de nous convenis, que deuen ser aprovats 

per la Junta de Centre de la facultat.  

 

6. Es poden gestionar nous convenis amb hospitals o universitats?  

Sí, tant amb hospitals com amb universitats. 

 

7. Quines tindran que ser les característiques dels centres receptors? 

- Tenir capacitat docent de pre-grau. 

- Tenir suficient volum d’activitat per facilitar l’aprenentatge. 

- Comprometre’s a la supervisió directa de l’estudiant per un tutor. 

- Realitzar l’avaluació al final de la estada de l’estudiant. 

- El centre no ha d’allunyar-se dels valors i principis de UIC Barcelona. 

 

8. Com es té que procedir per obrir nous convenis?: 

- Es prioritzaran els destins internacionals. Per a destins nacionals, consultar 

l’apartat “Mobilitat de Rotatori Nacional” (a continuació). 

- L’estudiant tindrà que omplir el formulari de “Sol.licitut obertura nou conveni”.  

- Deurà aprovar-ho la Junta de Medicina. 

- El conveni proposat se signarà quan tingui condició de continuïtat 

(preferiblement per més d’un estudiant i amb una durada de al menys 2 

anys).  

- En el cas de rotació en un hospital, es deurà signar el document “Cooperation 

Agreement” (individual per a cada estudiant). 

 

9. Quines assignatures del rotatori puc realitzar a l’estranger? 

Totes menys el rotatori Socio-Sanitari i el rotatori en Atenció Primària, llevat que 

s’aprovi per la comissió de mobilitat del grau segons les característiques del país 

d’acollida. 

 

Rotatori Nacional 

1. Hi ha una nota de tall 

Sí, serà necessari un expedient superior a 2 en el moment de fer la sol.licitud, 

sense tenir assignatures suspeses o pendents de cursos anteriors. 

 

2. Es poden tenir assignatures pendents? 

No es podran tenir assignatures pendents en el moment de marxar. 

 

3. S’acceptaran peticions en qualsevol província espanyola? 

No s’admeten peticions nacionals en la província de Barcelona. 

Hi ha províncies que no admeten estudiants de medicina en pràctiques de 

mobilitat: Comunitat Valenciana, Murcia, País Basc, Navarra,.. altres sol.liciten 



el pagament d’una quota als estudiants,… L’estudiant deurà assegurar-se i 

comprovar la possibilitat abans de fer la sol.licitut. 

 

4. Es podran gestionar nous convenis? 

Sí, podran gestionar-se nous convenis amb hospitals que compleixin les 

característiques indicades per a rotatori (veure punt 6) i sempre que hagin estat 

prèviament aprovats per la Junta de Medicina.  

 

5. Com gestionar l’obertura de nous convenis? 

- L’estudiant tindrà que omplir el formulari de “Sol.licitut obertura nou conveni”.  

- Només s’obriran convenis amb hospitals nacionals que admetin estudiants 

d’altres províncies i no en la província de Barcelona. 

- Deurà aprovar-ho la Junta de Medicina. 

- L’estudiant deurà facilitar la UIC el contacte de la secretaria de docència del 

centre.  

- El conveni proposat se signarà quan tingui condició de continuïtat  

(preferiblement 3 anys).  

 

6. Quines tindran que ser les característiques dels centres receptors? 

- Tenir capacitat docent de pre-grau. 

- Tenir suficient volum d’activitat per facilitar l’aprenentatge. 

- Comprometre’s a la supervisió directa de l’estudiant per un tutor. 

- Realitzar l’avaluació al final de la estada de l’estudiant. 

- El centre no ha d’allunyar-se dels valors i principis de UIC Barcelona. 

 

 


