Annex Normativa mobilitat dels graus (taules)

SISTEMES I TELEMÀTICA
INTERCANVI D'UN QUADRIMESTRE
Opció 1

Assignatures
TFG

Matrícula prèvia (abans de
marxar)

Sac de crèdits

Crèdits

Tipus cr.

Matricula al lloc de destinació
(no ha d'haver cap altre pagament)

Qualificació a la

24

Obligatoris

TFG / Final Project

Segons normativa d

6

Obligatoris

L'equivalent en crèdits ECTS a
l'assignatura "Tecnologia de la Informació La mateixa qualifica
(2)
assignatura a la un
Quàntica" afegit al learning agreement

Obligatoris

Documentació de suport segons la
universitat: Placement Agreement o
equivalent a les pràctiques externes

12

a) La mateixa quali
TFG, si les pràctiqu
b) L'equivalent al q

un professor o la u
(1)

Màxim12

Reconeixement posterior, per
demanda de l'estudiant a
E-secretaria

Mobilitat

3

Optatius

La mateixa qualifica
L'equivalent en crèdits ECTS a una
assignatures d’opta
assignatura amb el valor d'optativitat que
universitat de destí
calgui afegir al learning agreement
assignatures es fa

_

Optatius

Reconeguts sense
haurà de gestionar
d'E-secretaria
matricular-los

Total màxim de crèdits a matricular 36 ECTS, més els 3 reconeguts , si és el cas .

SISTEMES I TELEMÀTICA
Opció 2

Assignatures

Crèdits
(3)

Màxim 18
Matrícula prèvia (abans de
marxar)

Matricula al lloc de destinació
(no ha d'haver cap altre pagament)

Qualificació a la

Optatius

L'equivalent en crèdits ECTS a la
optativitat necessària i inclosa dins el
learning agreement - acord acadèmic-

Mitja ponderada de
a la universitat de d

Obligatoris

Documentació de suport segons la
universitat: Placement Agreement o
equivalent a les pràctiques a empresa

Sac de crèdits
12

Reconeixement posterior, per
demanda de l'estudiant a
E-secretaria

Tipus cr.

Mobilitat

3

_

Optatius

L'equivalent al que

professor o la univ

Reconeguts sense
haurà de gestionar
d'E-secretaria
matricular-los

Total màxim de crèdits a matricular 36, més els 3 reconeguts , si és el cas .
Opció 3

Assignatures

Crèdits

Tipus cr.

Matricula al lloc de destinació
(no ha d'haver cap altre pagament)

Matrícula prèvia (abans de
marxar)

Sac de crèdits

12

Obligatoris

Documentació de suport segons la
universitat: Placement Agreement o
equivalent a les pràctiques a empresa

Qualificació a la
L'equivalent al que

professor o la univ

Reconeixement posterior, per
demanda de l'estudiant a
E-secretaria

Mobilitat

3

_

Optatius

Reconeguts sense
haurà de gestionar
d'E-secretaria
matricular-los

Total màxim de crèdits a matricular 12, més els 3 reconeguts , si és el cas .

SISTEMES I TELEMÀTICA
INTERCANVI D'UN ANY
Assignatures
TFG

Matrícula prèvia (abans de
marxar)

Sac de crèdits

Crèdits

Tipus cr.

Matricula al lloc de destinació
(no ha d'haver cap altre pagament)

Qualificació a la

24

Obligatoris

TFG / Final Project

Segons normativa d

6

Obligatoris

L'equivalent en crèdits ECTS a
l'assignatura "Tecnologia de la Informació La mateixa qualifica
(2)
assignatura a la un
Quàntica" afegit al learning agreement.

12

Obligatoris

Documentació de suport segons la
universitat: Placement Agreement o
equivalent a les pràctiques a empresa

a) La mateixa quali
TFG, si forma part d
b) L'equivalent al q

un professor o la u
(1)

(3)

18
Reconeixement posterior, per
demanda de l'estudiant a
E-secretaria

Mobilitat

6

Optatius

L'equivalent en crèdits ECTS a la
optativitat necessària i inclosa dins el
learning agreement - acord acadèmic-

_

Optatius

Mitja ponderada de

a la universitat de d

Reconeguts sense
haurà de gestionar
d'E-secretaria
matricular-los

Total màxim de crèdits a matricular 60 ECTS més els 6 reconeguts , si és el cas .
(1)

Les pràctiques no vinculades a TFG es poden fer a empresa, grup o institut de recerca. S'han de matricular en el moment en què es concreti a
s'haurà de modificar prèvia a la tornada per tal que hagi la tramitació online.
(2)

Només és obligatòria la matrícula d'aquesta assignatura, en el cas que l'estudiant/a vulgui cursar-les a la universitat de destí de l'intercanvi perq
assignatures equivalents en crèdits i continguts. En el cas de que l'estudiant/a no matriculi una assignatura equivalent a la universitat de destí
abans o després del seu intercanvi.
(3

) L’estudiant pot cursar fins a 30 ECTS d’optativitat sempre i quan la matricula global no superi els 36 ECTS. La càrrega d’optativitat per sobre de
a l’expedient de l’estudiant.
(4)

Si es suspèn alguna assignatura, els crèdits corresponents s'hauran de matricular a la tornada de l'intercanvi entre l'oferta d'optativitat de l

AERONAVEGACIÓ i AEROPORTS
INTERCANVI D'UN QUADRIMESTRE
Opció 1

Assignatures
TFG

Matrícula prèvia (abans de
marxar)

Crèdits

Tipus cr.

Matricula al lloc de destinació
(no ha d'haver cap altre pagament)

Qualificació a la

24

Obligatoris

TFG / Final Project

Segons normativa d

12

Optatius

Documentació de suport segons la
universitat: Placement Agreement o
equivalent a les pràctiques a externes

a) La mateixa quali
TFG, si forma part d
b) L'equivalent al q

un professor o la u
(1)

Sac de crèdits

Màxim12

Optatius

La mateixa qualifica
L'equivalent en crèdits ECTS a una
assignatures d’opta
assignatura amb el valor d'optativitat que
universitat de destí
calgui afegir al learning agreement
assignatures es fa

Reconeixement posterior, per
demanda de l'estudiant a
E-secretaria

Mobilitat

3

_

Optatius

Reconeguts sense
haurà de gestionar
d'E-secretaria
matricular-los

Total màxim de crèdits a matricular 36 ECTS, més els 3 reconeguts , si és el cas .

AERONAVEGACIÓ i AEROPORTS
Opció 2

Assignatures

Crèdits
(2)

Màxim 30
Matrícula prèvia (abans de
marxar)

Matricula al lloc de destinació
(no ha d'haver cap altre pagament)

Qualificació a la

Optatius

L'equivalent en crèdits ECTS a la
optativitat necessària i inclosa dins el
learning agreement - acord acadèmic-

Mitja ponderada de
a la universitat de d

Optatius

Documentació de suport segons la
universitat: Placement Agreement o
equivalent a les pràctiques a empresa

Sac de crèdits
12

Reconeixement posterior, per
demanda de l'estudiant a
E-secretaria

Tipus cr.

Mobilitat

3

_

Optatius

L'equivalent al que

professor o la univ

Reconeguts sense
haurà de gestionar
d'E-secretaria
matricular-los

Total màxim de crèdits a matricular 36, més els 3 reconeguts , si és el cas .
Opció 3

Assignatures

Crèdits

Matrícula prèvia (abans de
marxar)

Sac de crèdits

12

Reconeixement posterior, per
demanda de l'estudiant a
E-secretaria

Mobilitat

3

Tipus cr.

Matricula al lloc de destinació
(no ha d'haver cap altre pagament)

Optatius

Documentació de suport segons la
universitat: Placement Agreement o
equivalent a les pràctiques a empresa

_

Optatius

Qualificació a la
L'equivalent al que

professor o la univ

Reconeguts sense
haurà de gestionar
d'E-secretaria
matricular-los

Total màxim de crèdits a matricular 12, més els 3 reconeguts , si és el cas .

AERONAVEGACIÓ i AEROPORTS
INTERCANVI D'UN ANY
Assignatures
TFG

Matrícula prèvia (abans de
marxar)

Crèdits

Tipus cr.

Matricula al lloc de destinació
(no ha d'haver cap altre pagament)

Qualificació a la

24

Obligatoris

TFG / Final Project

Segons normativa d

Optatius

Documentació de suport segons la
universitat: Placement Agreement o
equivalent a les pràctiques a empresa

12
Sac de crèdits
(2

Mobilitat

un professor o la u
(1)

Max 30 )
Reconeixement posterior, per
demanda de l'estudiant a
E-secretaria

a) La mateixa quali
TFG, si forma part d
b) L'equivalent al q

6

Optatius

L'equivalent en crèdits ECTS a la
optativitat necessària i inclosa dins el
learning agreement - acord acadèmic-

Optatius

_

Mitja ponderada de
a la universitat de d

Reconeguts sense
haurà de gestionar
d'E-secretaria
matricular-los

Total màxim de crèdits a matricular 60 ECTS més els 6 reconeguts , si és el cas .
(1)

Les pràctiques no vinculades a TFG es poden fer a empresa, grup o institut de recerca. S'han de matricular en el moment en què es concreti a
s'haurà de modificar prèvi a la tornada per tal que hagi la tramitació online.
(2

) L’estudiant pot cursar fins a 30 ECTS d’optativitat sempre i quan la matricula global no superi els 36 ECTS. La càrrega d’optativitat per sobre de

reflectida a l’expedient de l’estudiant.
(3)

Si es suspèn alguna assignatura, els crèdits corresponents s'hauran de matricular a la tornada de l'intercanvi entre l'oferta d'optativitat de l
(4)

Si es suspèn alguna assignatura, els crèdits corresponents s'hauran de matricular a la tornada de l'intercanvi entre l'oferta d'optativitat de l
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