RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’APROVA LA CONVOCATÒRIA
ORDINÀRIA DE MOBILITAT NACIONAL (SICUE)
DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA
PER AL CURS ACADÈMIC 2020-2021

El Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols (SICUE) va ser impulsat per la
Xarxa Universitària d'Assumptes Estudiantils (RUNAE) de la Conferència de Rectors de les
Universitats Espanyoles (CRUE), per tal de facilitar els intercanvis d'estudiants dins de l’estat
espanyol (aprovació del programa de 13 de juliol de 1999.
Mitjançant aquest sistema, l’estudiant pot realitzar part dels seus estudis en una altra universitat
espanyola, amb garanties de reconeixement acadèmic i d’aprofitament, d’acord amb el seu perfil
curricular, així com experimentar un altre sistema docent i conèixer els aspectes socials i
culturals d’altres Comunitats Autònomes.
Vist que la Vicerectora per a la Direcció de Projectes per a la Internacionalització té atribuïda,
per delegació, la competència de coordinar i supervisar els programes d’intercanvi i cooperació
educativa i mobilitat, en virtut del que disposa l’article 6 de la resolució del rector de la UPF de
24 de maig del 2017, de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari general.
RESOLC
Primer. Obrir la convocatòria ordinària de mobilitat nacional SICUE d’estudiants de la
Universitat Pompeu Fabra per al curs acadèmic 2020-2021.
Segon. Aprovar les bases de la convocatòria esmentada, que es regiran pels requisits,
procediments i criteris de selecció següents.
1) OBJECTE
Tal com preveu la Normativa de mobilitat d'estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra
(acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011) es convoquen les places de mobilitat
nacional del programa SICUE (Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols).

El programa SICUE té la seva pròpia normativa i procediment, que estipula la CRUE
(Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles) per a cada curs acadèmic. Aquesta
convocatòria es fa conforme a aquestes disposicions
(http://www.crue.org/SitePages/SICUE.aspx)
L’oferta detallada de places i que forma part integral d’aquestes bases, es pot consultar al web de
la UPF (Estudis>Internacional>Estudiar fora de la UPF):
https://www.upf.edu/web/estudiarfora/estudiar-a-espanya
2) NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ
2.1. Requisits
a) Estar matriculat en un grau de la UPF durant el curs 2019-2020. Els estudiants de màster o
doctorat no són elegibles.
b) Cada plaça requereix estar cursant una titulació determinada; per tant, no és possible optar a
una plaça que no sigui dels estudis als quals s’està matriculat.
c) No haver obtingut una plaça SICUE en cursos anteriors per a la mateixa universitat de
destinació.
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d) No haver renunciat fora de termini i sense causa de força major degudament justificada a la

convocatòria SICUE 2019-2020.

e) Haver superat, a data 30 de setembre de 2019, un mínim de 45 ECTS i estar-ne matriculat en

un mínim de 30.

2.2. Criteris de selecció
La selecció es portarà a terme en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els
següents criteris de valoració de les sol·licituds:
a) Nota mitjana de l’expedient acadèmic tenint en compte les qualificacions fins al 30 de
setembre de 2019. La nota mitjana es calcularà d’acord amb l’article 5 del Reial Decret
1125/2003, de 5 de setembre, és a dir, suma dels crèdits qualificats (crèdits superats amb
qualsevol qualificació i crèdits suspesos) multiplicats pel valor de les qualificacions i dividida
pel nombre de crèdits totals qualificats. En aquest càlcul es tindrà en compte únicament la
qualificació obtinguda en l’última convocatòria, excepte el “No presentat” que no computarà
en el numerador ni en el denominador (barem 11).
b) En cas d’empat tindrà preferència l’estudiant que tingui:
1. menys crèdits suspesos
2. més crèdits superats
3) SOL·LICITUD I ADJUDICACIÓ
3.1. Sol·licitud
L’estudiant podrà sol·licitar fins a 3 universitats, per ordre de preferència.
3.2. Drets i deures dels adjudicataris
Drets:
a) Gaudir del període màxim d’estada que estableix la plaça (5 o 9 mesos).
b) Gaudir de l'exempció del pagament de les taxes acadèmiques a la universitat de destinació.
c) Obtenir el reconeixement acadèmic dels crèdits cursats d'acord amb les normes vigents a la
UPF. No és possible, en cap cas, cursar a la universitat d'acollida assignatures de què
l'estudiant ja s'hagi matriculat a la UPF i que no hagi superat.
d) En cas de produir-se renuncies, els candidats que hagin quedat en llista d’espera i que
reuneixin els requisits pujaran per rigorós ordre de puntuació, d’acord amb les preferències
que constin a la sol·licitud.
Deures:
a) Matricular-se a la UPF durant el curs 2020-21, en els estudis de grau pels quals se li ha
atorgat la plaça, i segons l’acord acadèmic signat prèviament entre la UPF i l’estudiant
b) Realitzar i certificar un període d’estudi a la universitat espanyola d’acollida coordinat entre
la UPF i la universitat de destinació d’un màxim de nou mesos (durant curs 2020-21).
c) Cursar i superar el mínim de crèdits requerits segons la durada de l’estada:
 Per a estades de 5 mesos cursar un mínim de 24 crèdits.
 Per a estades de 9 mesos cursar un mínim de 45 crèdits.
d) En aquells casos en que l’estudiant tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%
hauran de cursar menys càrrega lectiva:
 Per estades de 5 mesos cursar un mínim de 12 crèdits.
 Per estades de 9 mesos cursar un mínim de 24 crèdits.
e) Complir els tràmits i terminis que estableix la UPF per a la gestió de la mobilitat i per al
reconeixement acadèmic d’aquesta, així com amb la resta de normativa que li sigui aplicable.
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4) CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA
 Presentació de sol·licituds: del 13 de febrer, 09.00 h al 13 de març del 2020, 17.00 h
a través de l’enllaç habilitat a l’efecte des del web Internacional, secció Estudiar fora.
L’estudiant ha de guardar comprovant de la sol·licitud per poder documentar qualsevol
reclamació o al·legació posterior.
 Publicació del llistat provisional d’estudiants adjudicataris i del llistat d’estudiants suplents a
través de l’enllaç habilitat a l’efecte des del web Internacional, secció Estudiar fora: abans
del 24 d’abril del 2020. S’obrirà un termini màxim de deu dies des de la data de
publicació de la resolució, perquè els estudiants puguin presentar al·legacions.
 Període d’acceptació de la plaça adjudicada: a partir de la segona quinzena d’abril del
2020 en el període que es fixi.
5) CONDICIONS I RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS
a) Les places de mobilitat nacional són incompatibles amb les de mobilitat internacional durant
el mateix curs acadèmic. Per tant, la concessió final de la plaça SICUE està condicionada al
fet que l’estudiant accepti la plaça dins dels terminis establerts i en el cas que tingui una
plaça adjudicada per al mateix curs a la convocatòria ordinària de mobilitat internacional, hi
renunciï.
b) Un estudiant no podrà obtenir més d’un intercanvi SICUE en la mateixa universitat, ni més
d’un en cada curs acadèmic.
c) Un cop adjudicada una plaça ha de ser acceptada pel beneficiari en els terminis establerts en
aquesta convocatòria. De no fer-ho, s’entendrà que hi renuncia, per lo que la Universitat
podrà anul·lar-la d’ofici i atorgar-la automàticament a la següent persona en llista d’espera, si
n’hi ha.
d) L’estudiant s’ha de matricular oficialment a la UPF durant el curs 2020-2021 i ha de complir
els requisits i deures recollits en aquestes bases i en la normativa de mobilitat, en cas contrari
se li retirarà la plaça concedida. També és responsabilitat de l’estudiant la realització dels
tràmits necessaris per a la seva admissió definitiva a la universitat de destinació.
e) L’adjudicació de la plaça SICUE pot ser revocada en cas que es descobreixi que en la
concessió es va incórrer en l’ocultació o el falsejament de dades, o en cas que l’estada no es
dugui a terme en els termes en què estava programada.
f) Els estudiants podran renunciar a les places obtingudes. Si les renúncies es produeixen fora
del termini establert, quedaran exclosos de la possibilitat d’intercanvi SICUE durant un curs
acadèmic i no podran participar a la següent convocatòria SICUE del curs següent.
g) Si un estudiant que ha obtingut plaça no s’incorpora a l’intercanvi, sense haver presentat
renúncia per causa de força major degudament justificada i dins del termini establert, serà
penalitzat, quedant exclòs de la possibilitat d’intercanvi SICUE durant el curs següent.
6) COORDINACIÓ I GESTIÓ DE LA CONVOCATÒRIA
6.1. Coordinació
La coordinació general de la convocatòria es porta a terme a través del Servei de Relacions
Internacionals.
Els estudiants podran sol·licitar informació a les seus de l’Oficina de Mobilitat i Acollida:
 Campus de la Ciutadella. Oficina 20.063. Edifici Jaume I. Ramon Trias Fargas, 25-27.
08005 Barcelona. Tel.: 93 542 25 04 / 24 11. Horari d'atenció: Dilluns a divendres de 10 a 13
h. / Dilluns a dijous de 16 a 17h.
 Campus de la Comunicació-Poblenou. Oficina 52.001. Edifici Roc Boronat. Roc
Boronat, 138. 08018 Barcelona. Tel.: 93 542 12 64. Horari d'atenció: Dilluns a divendres de
10 a 13 h.
Els professors coordinadors de mobilitat i les secretaries dels estudis disposen d’informació
acadèmica sobre els programes d’intercanvi dels diferents estudis.
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6.2. Informació i difusió
Un cop atorgada la plaça es facilitarà als beneficiaris, a través de la web d’internacional,
informació sobre els tràmits que cal fer abans de marxar. Així mateix, els coordinadors de
mobilitat dels estudis orientaran els estudiants sobre les matèries que poden cursar a la
universitat de destinació i sobre la incorporació d’aquestes assignatures a l’expedient acadèmic.
7) DISPOSICIONS FINALS
En tot allò no contemplat en aquestes bases, s’aplicarà supletòriament el que estableix la
normativa de la CRUE per al Programa SICUE 2020-2021 així com el que preveu la normativa
de mobilitat d'estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada per Acord del
Consell de Govern de 2 de març del 2011 i la resta de normativa vigent.
L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases és competència del
vicerector per a la Internacionalització de la Universitat i les Relacions Internacionals de
conformitat amb la Normativa de mobilitat d'estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra
(acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011).
La Vicerectora per a la Direcció de Projectes per a la Internacionalització
P.D. (Resolució del rector de 24.05.2017)

Mª Isabel Valverde Zaragoza
Barcelona, 12 de febrer del 2020
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, l’interessat pot interposar un recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini
màxim de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació. De forma alternativa, pot
interposar potestativament un recurs de reposició davant d’aquest òrgan que ha dictat la resolució en el
termini màxim d'un mes comptador des del dia següent a la seva publicació, cas en el qual no es podrà
interposar el recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la
desestimació per silenci del recurs de reposició interposat.
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