Normativa específica de mobilitat en els estudis del Grau en Humanitats
(Acord de la Junta de la Facultat d’Humanitats de 3 de juny de 2011, modificada per
acord de la Junta de Facultat d’11 de maig de 2022)

1. OBJECTIU

Establir i regular els criteris específics per a la mobilitat dels estudiants del Grau en
Humanitats de la Facultat d’Humanitats, d’acord amb la Normativa de Mobilitat
d’Estudiants de Grau de la Universitat Pompeu Fabra, aprovada pel Consell de Govern
de 2 de març de 2011.
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquesta normativa s’aplica als estudiants matriculats al Grau en Humanitats que hagin
estat seleccionats en un programa de mobilitat o d’intercanvi.
3. VIES PER OBTENIR ELS CRÈDITS
Aquests crèdits podran obtenir-se per les vies següents:
3.1. Reconeixement per correspondència
•

Reconeixement per correspondència d’assignatures obligatòries de tercer
o quart curs del Grau en Humanitats, quan les assignatures cursades es
corresponguin en el temari, les competències i el nombre de crèdits amb
assignatures obligatòries del Pla d’Estudis del Grau en Humanitats. Quant al
nombre de crèdits, l’assignatura a reconèixer pot tenir el mateix nombre de
crèdits que la corresponent assignatura o un nombre superior.

La Facultat d’Humanitats publicarà una relació de les assignatures reconegudes, on hi
constarà l’assignatura d’origen, l’assignatura corresponent en el Pla d’Estudis
d’Humanitats, el nombre de crèdits i la universitat o centre en el qual s’imparteix.
Aquesta relació té caràcter estrictament informatiu ja que les assignatures que
s’ofereixen en un curs acadèmic depèn de la universitat de destí.
3.2. Incorporació
• Incorporació d’assignatures com a optatives dins d’un perfil (crèdits optatius
de mobilitat), quan les assignatures cursades estiguin clarament incloses dins
l’àmbit d’un dels sis perfils establerts al Pla d’Estudis.
• Incorporació d’assignatures com a optatives fora d’un perfil (crèdits optatius
de mobilitat), quan les assignatures cursades en altres universitats no es
corresponguin amb assignatures concretes del Pla d’Estudis del Grau en
Humanitats, però es puguin considerar rellevants en la configuració del

currículum formatiu de l’estudiant.
Els cursos o assignatures d’idiomes realitzats en el marc d’aquests programes
que constin en la confirmació de l’acord acadèmic, validat pel coordinador/a de
mobilitat de la Facultat, s’incorporaran a l’expedient de l’estudiant com a
optatives fora de perfil (crèdits optatius de mobilitat). La Normativa d’Idiomes UPF
estableix que el nombre de crèdits a incorporar son 6.

3.3. Incorporació estada de pràctiques
Es podran incorporar crèdits que es realitzin en un programa de pràctiques en el
marc de la mobilitat sempre que el coordinador/a/a de pràctiques dels estudis i
el degà/degana de la Facultat considerin que el programa compleix els mateixos
objectius i competències establerts pels estudis d’Humanitats. Els crèdits que
s’incorporaran seguiran la valoració següent:
100h/pràctiques = 4 ECTS
200h/pràctiques = 8 ECTS
300h/pràctiques =12 ECTS
En finalitzar l’estada, l’estudiant haurà de presentar un informe de la institució o empresa on ha
realitzat les pràctiques i una memòria de l’estada, seguint els models facilitats per la Facultat.
4. CRÈDITS EN ANGLÈS
El Pla d’Estudis estableix que al llarg dels estudis els estudiants d’Humanitats han de completar les
assignatures Llengua Anglesa per les Humanitats de 4 ECTS, i Literatura Anglesa de 6 ECTS en anglès
de primer i segon curs, i superar dues assignatures obligatòries o optatives amb continguts curriculars
d’Humanitats impartides en anglès en el tercer o quart curs dels estudis.
Les assignatures superades en el marc d’una estada de mobilitat que hagin tingut l’anglès com a
llengua vehicular de la docència, podran incloure’s en el còmput d’ECTS en llengua anglesa que
requereix el pla d’estudis.
5. MÍNIM I MÀXIM D’ECTS EN EL MARC D’UN PROGRAMA DE MOBILITAT
Els estudiants d’Humanitats que cursin part dels seus estudis en altres universitats podran incloure en
el seu expedient des del mínim de crèdits ECTS que estableixi la convocatòria fins a un màxim de 60
ECTS de mobilitat en un mateix any acadèmic.
Cal tenir en compte que el Pla d’Estudis del Grau en Humanitats estableix que l’estudiant ha de cursar,
entre tercer i quart curs, 60 ECTS d’assignatures optatives, dels quals com a mínim 40 ECTS hauran de
ser d’un únic perfil.
6. EL TREBALL FINAL DE GRAU I LA MOBILITAT

El Treball Final de Grau superat en el marc d’un programa o conveni de mobilitat que es pugui establir
podrà ser reconegut sempre que el degà/degana de la Facultat consideri que compleix els mateixos
objectius i competències establerts pels estudis d’Humanitats.
Aquest reconeixement es regirà per allò que estableixi la Normativa sobre el Treball Final del Grau en
Humanitats, aprovada per la Junta de Facultat.

7. MATRÍCULA

Durant el curs acadèmic en què es realitza l’estada, l’estudiant haurà de matricular a la UPF únicament
les assignatures que cursarà a la UPF, incloent les assignatures bàsiques i obligatòries no superades
d'acord amb l'article 4.3.2. de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau.
En el cas que totes les assignatures es cursin a la universitat de destinació caldrà que l'estudiant en
matriculi mínim una a la UPF.
Els becaris del Ministeri caldrà que matriculin a la UPF el mínim de crèdits establerts segons la
convocatòria de cada curs acadèmic.
A més, d’acord amb l’article 18.c de la Normativa de Mobilitat d’Estudiants de Grau de la Universitat
Pompeu Fabra, aprovada pel Consell de Govern de 2 de març de 2011, és deure de l’estudiant fer els
tràmits d’inscripció i matrícula a la universitat o entitat d’acollida.
La Secretaria de la Facultat portarà a terme les modificacions necessàries per adaptar la matrícula de
l’estudiant a l’acord acadèmic definitiu.
8. QUALIFICACIONS

La qualificació obtinguda es consignarà en el moment en què arribin les certificacions de la universitat
de destinació.

