FAQs
Estudiants de la UPF

Preguntes freqüents
1. Per què apuntar-se a BaPIS?
Perquè podràs internacionalitzar el teu currículum sense marxar físicament de la UPF i alhora
gaudir d’un entorn divers en assignatures engrescadores i amb un nombre petit d’alumnes per
grup, que fa possible un acompanyament molt estret del treball dels estudiants.
2. Qui es pot matricular a les assignatures del BaPIS?
En el moment de sol·licitud, has d’estar en condicions de matricular assignatures de Formació
Transversal de Lliure Elecció, és a dir, has d’estar matriculat en un curs del teu pla d’estudis
que permeti cursar optativitat i has de complir els requisits d’admissió al Programa.
3. Quins són els requisits d’admissió al BaPIS?
Cal tenir un bon rendiment acadèmic i un bon nivell de la llengua de docència de les
assignatures (anglès, català o castellà). Es recomana que els estudiants disposin d’un nivell B2
(o equivalent) de la llengua respectiva, que permeti garantir el seguiment i aprofitament de
l’assignatura.
4. Quina tipologia de crèdits ECTS obtindré?
Els crèdits cursats al BaPIS són part de la Formació Transversal de Lliure Elecció (FTLE).
5. Quin és el màxim de crèdits que es poden matricular al BaPIS?
Donat que els crèdits del BaPIS tenen la consideració de Formació Transversal de Lliure Elecció,
et pots matricular del màxim de crèdits optatius de mobilitat permès en el teu pla d’estudis
(que és el màxim de crèdits de FTLE que pots cursar). Aquest número depèn de cada pla
d’estudis. Podeu consultar els crèdits màxims de mobilitat de cada grau aquí, però si teniu
dubtes concrets, us recomanem que verifiqueu el vostre expedient amb la secretaria dels
vostres estudis.
6. On puc consultar l’oferta d’assignatures?
L’oferta anual d’assignatures es pot consultar a la página web del BaPIS
7. Com puc matricular-me de les assignatures del BaPiS? Quan em puc matricular?
Accedint a secretariavirtual.upf.edu, a l’apartat Automatrícula i l’opció Automodificació. La
matrícula s’ha de fer en els terminis establert per a la Formació Transversal de Lliure Elecció, el
23 i 24 de novembre. En casos excepcionals es podrà demanar matricular-s’hi fins al dia abans
de començar el curs (18 de gener-25 de març) escrivint directament a studyabroad@upf.edu.
8. Què passa si una assignatura té un nombre baix d’estudiants?
En aquest cas s’oferirà als estudiants que s’hi hagin matriculat la possibilitat de cursar-la com a
“independent study”.
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9. Què és un “independent study”?
És un format que permet adaptar el treball als interessos dels estudiants i que garanteix, en tot
cas, l’obtenció dels 6 ECTS que comporta cada assignatura del BaPIS.
10. Què passaria si una assignatura s’acabés cancel·lant?
Si el nombre d’estudiants registrats en una assignatura del BaPIS fos insuficient per a obrir un
grup en format normal o en format “independent study”, s’oferirà la possibilitat de matricularse en una altra assignatura del BaPIS de continguts o enfocament similar, després d’una tutoria
i assessorament personalitzat amb la directora acadèmica del BaPIS, Prof. María Morrás.

11. Quin preu tenen les assignatures del BaPIS?
Les assignatures del BaPIS es matriculen al preu públic del crèdit dels estudis de cada
estudiant, com correspon a la Formació Transversal de Lliure Elecció.

12. Puc anul·lar assignatures de què m’hagi matriculat al BaPIS?
Només podràs anul·lar assignatures en què t’hagis matriculat com a formació transversal de
lliure elecció per causes imputables a la Universitat.

13. Aquests crèdits computen a efectes de Beca?
Sí, a tots els efectes.

14. És obligatòria la assistència a les classes?
En el seu format en línia les classes magistrals seran en la seva major part asincrònica. Cada
professor determinarà com fa el seguiment de la participació dels alumnes.

CONTACTE
El BaPIS es gestiona des de l’UPF Education Abroad Program, a l’oficina 40.261 del Campus de
la Ciutadella. També ens pots contactar per correu a studyabroad@upf.edu i seguir-nos a
twitter .
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