Criteris específics sobre la Mobilitat pel Grau de Medicina (UPF-UAB)
(Aprovat per Junta de Centre del 20 de març del 2012)
Els estudiants que cursin part dels seus estudis en d’altres universitats podran
incloure en el seu expedient des d’un mínim de 15 ECTS fins a un màxim de 60
ECTS per curs acadèmic. Aquests crèdits podrien obtenir-se per les vies següents:
1. Correspondència d’assignatures de formació bàsica o obligatòries del grau
en Medicina quan les assignatures cursades es corresponguin en el temari,
competències i el nombre de crèdits de les assignatures del grau en
Medicina (UPF-UAB).
2. Correspondència del mòdul optatiu de Mobilitat, 16 ECTS, cursant 16 crèdits
de qualsevol assignatura que no hagi estat reconeguda com a bàsica o
obligatòria o de crèdits d’assignatures reconegudes com a bàsiques o
obligatòries que tenen un nombre de crèdits superiors als previstos en les
assignatures de la UPF. En aquest cas, el nombre de crèdits que es
computarien seria la diferència entre el nombre de crèdits de la assignatura
cursada i la reconeguda.
Dels 16 ECTS del mòdul optatiu de Mobilitat, l’estudiant ha de cursar un
mínim de 10 ECTS amb continguts i competències relacionats amb la
Medicina o les Ciències Biomèdiques.
3. Correspondència d’una activitat formativa de caràcter pràctic, tutoritzada i
realitzada en un centre hospitalari extern a l’entorn UPF-UAB, amb algun
dels blocs del programa general de Rotatori dins el grau en Medicina (UPFUAB).
Les assignatures matriculades fora de la UPF dins de qualsevol programa de
Mobilitat constaran en l’expedient de l’estudiant tant si són superades com si no.
Els estudiants del grau de Medicina (UPF-UAB) podran fer estades de recerca o de
formació pràctica durant els estius sense el reconeixement de crèdits ECTS però
contemplades en el suplement europeu al títol si s’escau o en un certificat oficial del
centre. Aquest programa de mobilitat pot ser:

1. Organitzat per la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, on aquesta
ofereix els centres.
2. Organitzat per l’Associació d’Estudiants en Ciències de la Salut (AECS), dins
del seu programa internacional d’intercanvis.
3. D’iniciativa pròpia, on el propi estudiant busca el centre receptor.
Per tal que l’activitat sigui reconeguda per la Facultat, l’estudiant ha de presentar
una memòria amb un informe de la persona que hagi estat tutora i la memòria ha
d’estar avaluada positivament.
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