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Preguntes freqüents
• Com planifico el meu intercanvi?
La primera tasca per planificar adequadament la part acadèmica és tenir molt clar quants crèdits faltarà
completar del total requerit del Pla d’Estudis (240 crèdits ECTS) durant el curs en el qual es farà l’intercanvi
(http://www.upf.edu/politiques/graufilosofiapolitiqueseconomia/graufilosofia/pla2/). A continuació cal
aconseguir informació sobre els períodes lectius de la universitat d’acollida, l’oferta docent de cada
trimestre, quatrimestre, semestre, etc. –el seu calendari pot ser diferent del nostre.
La decisió de marxar en un moment o un altre del curs dependrà de la identificació dels crèdits que ens
queden per fer a la UPF, de les possibilitats docents que ens ofereix la universitat de destí i de les nostres
preferències acadèmiques i personals respecte de quan fer què en aquest període de l’intercanvi.
• Com haig de fer la planificació si faig l’intercanvi durant el tercer curs?
Si l’intercanvi es fa durant el tercer curs caldrà aprofitar per cursar tots els crèdits optatius que sigui
possible. En funció de si l’intercanvi es perllonga durant més o menys mesos (o tot el curs), caldrà planificar
el nombre de crèdits que es deixen per cursar durant aquest període, tot recordant que cal superar un
mínim de 15 ECTS per trimestre o semestre d’intercanvi.
• Com haig de fer la planificació si faig l’intercanvi durant el quart curs?
Si l’intercanvi es fa durant el quart curs, caldrà fer crèdits optatius (alguns o tots els que restin), a més del
Treball de Fi de Grau. Pel Treball de Fi de Grau s’assignarà un tutor que farà el seguiment al llarg de tot el
curs (a distància si cal) i s’establirà un calendari amb allò que es requereix lliurar en diferents moments del
curs. En funció de si l’intercanvi es perllonga durant més o menys mesos (o tot el curs), caldrà planificar el
nombre de crèdits que es deixen per cursar durant aquest període, tot recordant que cal superar un mínim
de 15 ECTS per trimestre o semestre d’intercanvi.
• Com s’integren els meus estudis durant l’intercanvi al Grau de la UPF?
Les assignatures que cursaràs durant l’intercanvi seran objecte de reconeixement de crèdits, de manera
que podràs incorporar el crèdits cursats al teu expedient acadèmic de la UPF. El reconeixement de crèdits i
la seva incorporació a l’expedient es poden fer per dues vies: 1) crèdits optatius de mobilitat i 2)
correspondència entre assignatures. En qualsevol dels dos casos, durant l’intercanvi caldrà superar un
mínim de 15 ECTS per trimestre o semestre –altrament, l’import de la beca podria ser reclamat per part del
Servei de Relacions Internacionals de la UPF.
• Quina via de reconeixement cal utilitzar per incorporar al meu expedient crèdits cursats durant
l’intercanvi?
La via habitual i fàcil de reconeixement de crèdits és la dels crèdits optatius de mobilitat: qualsevol
assignatura afí als estudis del grau d’FPE, encara que no estigui al nostre Pla d’Estudis, serà susceptible de
ser reconeguda i els seus crèdits podran ser incorporats a l’expedient amb el vist-i-plau previ del
Coordinador –sempre i quan l’assignatura no hagi estat ja cursada a la UPF... Dels crèdits optatius de
mobilitat que podràs incorporar fins a un màxim de 4 ECTS poden correspondre a una llengua estrangera.
A banda dels crèdits optatius de mobilitat, la correspondència entre assignatures és el mecanisme que
s’utilitza per “convalidar” assignatures cursades durant l’intercanvi amb assignatures obligatòries del nostre
Pla d’Estudis. En aquests casos, cal que hi hagi una certa equivalència entre ambdues assignatures pel que
fa a continguts i nombre de crèdits. Aquesta possibilitat serà valorada pel Coordinador a través de la
comparació del pla docent de les dues assignatures i, si s’escau, s’establirà la correspondència.

• Com es fan tots aquests reconeixements a nivell administratiu?
El reconeixement i la incorporació de crèdits cursats a l’expedient de la UPF es formalitza a través de
l’acord acadèmic. Aquest tràmit consisteix en omplir un formulari a l’aplicatiu Sigma on es deixa constància
de les assignatures i els crèdits que es cursen durant l’intercanvi, i que un cop superats seran volcats a
l’expedient de la UPF.
• És complicat fer l’acord acadèmic?
El tràmit de l’acord acadèmic és relativament senzill i té dues fases:
1) Abans de marxar d’intercanvi, s’ha de fer una proposta a partir de la informació que es pugui aconseguir
de la universitat d’acollida. N’hi ha que són molt transparents i precises donant informació sobre la seva
oferta docent i n’hi ha que no ho són tant... En qualsevol cas, encara que de forma molt aproximada,
aquesta proposta s’ha d’elaborar dins els terminis establerts i ha de ser signada online pel Coordinador.
2) Un cop comenci l’intercanvi i et trobis a la universitat de destinació amb tota la informació precisa sobre
l’oferta docent, caldrà fer la confirmació de l’acord acadèmic, que respecte de la proposta inicial pot
quedar inalterat o pot ser canviat (parcialment o total). En qualsevol cas, caldrà fer-ho dins els terminis
establerts i la confirmació també ha de ser signada online pel Coordinador.
• Com puc evitar maldecaps administratius, la retirada de la beca o qualsevol altre problema relacionat
amb la gestió de l’intercanvi?
La garantia per estalviar-se qualsevol problema d’aquest tipus és seguir les indicacions del dossier de
l’estudiant, complir amb els terminis que s’estableixen per cada tràmit, i tenir en compte les informacions
facilitades a la UPF per l’Oficina de Mobilitat i Acollida (oma@upf.edu), per la Secretaria de la Facultat
(rosa.mazuela@upf.edu) i pel Coordinador de Mobilitat (josep.ibanez@upf.edu). Cadascuna d’aquestes
instàncies existeix per ajudar-te durant l’intercanvi. Aprofita-ho.
• Hi ha algun document on quedi recollida la normativa dels intercanvis a la nostra Facultat?
La Facultat de Ciències Polítiques i Socials va adoptar el 2011 una normativa específica de mobilitat,
disponible a la web de la Facultat:
http://www.upf.edu/politiques/_pdf/normativa_mobilitat_politiques_21_03_2011.pdf)

