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Modificació del Text refós de la Normativa acadèmica de 
la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als 

estudis universitaris regulats de conformitat amb els 
plans d’estudis anteriors al Reial decret 1393/2007, de 
29 d'octubre, aprovat pel Consell de Govern en data 17 

de novembre de 2010, pel que fa a la regulació dels 
Intercanvis 

 
(Acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011) 

 
 
 
Modificar els articles 414, 417 i 419, i introduir els articles 412.bis 418.bis al Capítol IV “L’alumnat 
de la UAB”, del Text refós de la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona 
aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d’estudis anteriors al Reial 
decret 1393/2007, de 29 d'octubre, aprovat pel Consell de Govern en data 17 de novembre de 
2010, que queda redactat en els termes següents: 
 
“Capítol IV. L’alumnat de la UAB  
 
Article 412. L’alumnat de la UAB.  
1. L'àmbit d'aplicació d’aquestes disposicions s’estenen a tots els estudiants de la UAB que participin en un 

programa d’intercanvi, gaudeixin o no d'ajuts per a aquest.   
 
2. Els estudiants reben de la UAB una credencial que els identifica com a estudiant d’intercanvi del curs 

corresponent.   
 
3. L’estudiantat, com a representant de la seva universitat, ha d’actuar d’acord amb les normes de bon 

comportament, aplicables a ambdues institucions.  
 
Article 412 bis. Acord d’estudis entre l’estudiant i la UAB 
 
Els estudiants han de signar un document o acord d’estudis que correspongui al programa de mobilitat, 
nacional o internacional en el qual participin amb anterioritat a la seva incorporació a la universitat de destí, i 
que contindrà els aspectes següents amb caràcter vinculant:  
 

a) les activitats acadèmiques que es desenvoluparan a la universitat de destí i la seva correspondència 
amb les activitats de la UAB 

b) la valoració, en el seu cas, d’aquestes activitats en crèdits europeus (ECTS) 
c) les conseqüències de l’incompliment dels terminis de l’acord 

 
 
Secció 1a. Condicions per a accedir a un programa d’intercanvi  
 
Article 413. Requisits per accedir a un programa d’intercanvi.  
Per poder ser inclosos en un programa d’intercanvi, els estudiants de la UAB han d’estar matriculats al centre 
corresponent tant el curs en què fan la sol·licitud com el curs en què fan l’intercanvi. En la matrícula s’ha de fer 
constar la condició d’estudiant d’un programa d’intercanvi.   
 
Article 414. Nombre de crèdits mínim.  
Per accedir a un programa d’intercanvi els estudiants de grau han de tenir superats, com a mínim, per al primer 
curs, el nombre de crèdits que la comissió competent dels assumptes acadèmics que cada centre determini, els 
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60 ECTS corresponents a primer curs. 
 
Article 415. Alumnat de màster universitari.  
Pel que fa als estudis de màster universitari (màster oficial), poden optar als programes d’intercanvi els 
alumnes que estiguin matriculats en un programa d’aquest nivell.  
 
Article 416. Compliment del període total d’estudi acordat amb la universitat d’acollida.  
L’estudiant ha de complir el període total d’estudi acordat amb la universitat d’acollida, que inclou els exàmens 
o altres formes d’avaluació; complir-ne les normes, així com altres requisits establerts en la normativa de cada 
programa.   
 
Secció 2a. Condicions per a participar en un programa d’intercanvi  
 
Article 417. Criteris de selecció per a participar en un programa d’intercanvi.  
1. Pel que fa als criteris de selecció, s’han de tenir en compte els criteris següents:  
 

a) L’expedient acadèmic de l’estudiant  i el coneixement d’idiomes (s’aplica a tots els centres el barem 
adjunt).  

 
b) Aquells estudiants que, havent estat seleccionats en cursos anteriors per a participar en un programa 

d’intercanvi, van renunciar-hi per causes no justificades, queden relegats a l’últim lloc de la llista de 
seleccionats.  

 
c) Les sol·licituds d’estudiants que han fet una estada d’intercanvi en el mateix programa en convocatòries 

anteriors només són considerades en cas que les places sol·licitades hagin quedat vacants. En qualsevol 
cas, l’estudiant no pot tornar a gaudir de beca. Els estudiants que hagin fet una estada d’intercanvi en 
un programa d’intercanvi corresponent a convocatòries anteriors no poden tornar a gaudir de beca en el 
mateix programa i les seves sol·licituds només seran tingudes en compte en cas que les places 
sol·licitades hagin quedat vacants.  

 
2. Els estudiants poden participar en un programa d’intercanvi, com a màxim, dos cursos acadèmics.  
 
2. Els centres que ho considerin necessari poden afegir altres criteris de selecció.   
 
3. Tots els requisits, tant els generals de la Universitat com els particulars de cada centre o titulació, s’han de 
publicar abans de l’inici del període de sol·licitud.    
 
Article 418. Nombre màxim de crèdits.  
El nombre total de crèdits duts a terme a la universitat de destinació no pot ser superior al que s’autoritzi per a 
fer a la UAB durant el mateix període.   
 
Article 418 bis. Període de realització de l’intercanvi  
 
1. Els estudiants d’ensenyament de grau podran participar en els programes d’intercanvi, preferentment, en la 
segona meitat dels seus estudis. 
 
2. Els estudiants d’ensenyaments de màster podran participar en els programes d’intercanvi la duració dels 
quals sigui, com a màxim, d’un semestre per a títols de màster de 60 a 90 crèdits, i d’un curs complert per a 
títols de màster de 90 a 120 crèdits.   
 
3. Els estudiants poden participar en un programa d’intercanvi, com a màxim, quatre semestres. 
 
Article 419. Nombre de crèdits mínims.  
Per a garantir l’aprofitament de l’estada, l’estudiant ha de preveure en el contracte d’estudis el nombre de 
crèdits següent:   
 

a) Per estades anuals, cal matricular-se com a mínim de 30 crèdits.   
b) Per a estades semestrals, cal matricular-se com a mínim de 15 crèdits.   
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c) Per a estades en què l’estudiant prevegi elaborar el projecte de final d’estudis o realitzar pràctiques en 
empreses, es permet matricular de menys crèdits.    

 
Article 420. Requeriment de documentació.  
L’estudiant ha de presentar, al llarg del procés d’intercanvi, tota la documentació que se li requereixi, per 
ambdues institucions.  
 
Article 421. Requisits per percebre l’ajut a la beca.  
L’estudiant que, a la tornada, no està en condicions perquè se li reconeguin un mínim de 20 crèdits docents per 
a una estada d’un any no té dret a percebre l’ajut de la beca. Per a estades d’un semestre el mínim establert 
per a poder gaudir de la beca és de 10 crèdits superats. Si no compleix aquests mínims i ha rebut una bestreta, 
l’ha de retornar. Aquest requisit no és aplicable a les pràctiques en empreses o institucions, a les pràctiques de 
medicina ni als treballs de final d’estudis.   
 
Article 422. Pagament de les beques.  
El pagament de les beques es fa d’acord amb el període justificat als certificats d’estada de les universitats 
d’acollida.    
 
Article 423. Assegurança mèdica i responsabilitat civil.  
Tots els estudiants d’intercanvi, tant entrants com sortints, han d’acreditar la cobertura d’una assegurança 
mèdica i de responsabilitat civil.”   
 
 


