Normativa de Mobilitat i Taules de Convalidacions i Reconeixements
per Mobilitat dels estudis de Grau
Els estudiants poden fer una estada de mobilitat a partir del moment en que tinguin aprovats la meitat dels crèdits de la
titulació. Les possibilitats son les següents:
l

Estada d’un semestre per realitzar, básicament, el Treball Fi de Grau (corresponent al 4B)

l

Estada d’un semestre per cursar, fonamentalment, assignatures optatives (corresponent al 4A).

l

Estada curta (inferior a un semestre) per fer unes pràctiques en empresa a l’estranger (a partir del 3A)

l

Estada d’un curs acadèmic per cursar les assignatures optatives durant el primer semestre i realitzar el TFG durant
el segon (corresponent al 4A i 4B).

l

Estada d’un curs acadèmic per cursar assignatures obligatories del pla d’estudis (a partir del 3A). Aquest cas sols
correspon a beques de mobilitat dins de l’estat espanyol a un altra universitat que ofereixi la mateixa titulació (o
molt
similar) i cursant assignatures en les que s’ha de comprovar que els temaris i el nombre de crèdits coincideixin amb
les obligatories del pla d’estudis que l’estudiant deixarà de cursar a l’EETAC.

La universitat contempla el dret de l’estudiant a reconeixer crèdits optatius en concepte de mobilitat segons la normativa
UPC. Si l’estada es d’un quadrimestre pot reconeixer 3 crèdits d’optativitat, si l’estada es de dos quadrimestres pot
reconeixer 6 crèdits d’optativitat, sempre i quan l’estudiant ho sol·liciti. Això vol dir que en un pla d’estudis on hi ha 18 ECTS
d’optativitat, l’estudiant que hagi fet una estada de mobilitat en pot cursar sols 15 ó 12, demanant el reconeixement de 3 ó
6 restants segons l’estada sigui d’un quadrimestre o de dos respectivament.
Com que hi ha moltes combinacions possibles, a continuació es detallen les taules de Mobilitat indicant clarament quina
matrícula ha de fer l’estudiant abans de marxar (en color blau) i que li pot ser reconegut, si ho demana, a la tornada. Cada
estudiant que marxi, tindrà un precompromís signat, on figurarà la taula detallada que correspongui a la seva estada.
Si el TFG es desenvolupa a empreses o organismes que no siguin una universitat amb acord bilateral vigent amb l’EETAC,
aquest s'haurà de presentar a la tornada a l'EETAC ajustant-se a la normativa vigent de TFG: Normativa del Treball de Fi de
Grau (TFG). Serà imprescindible, per tant, tenir un tutor de l'EETAC tan bon punt es comenci el TFG.
En el cas de que l’estudiant vulgui cursar més crèdits d’optativitat dels que li quedin pendents segons el seu expedient
acadèmic, s’acceptarà sempre i quan la matrícula global no sigui excessiva. Aquesta càrrega addicional no sortirà a l’
expedient acadèmic, però es permet si l’estudiant vol ampliar coneixements, amb continguts relacionats amb la titulació que
no s’imparteixin o que siguin complementaris dels que ofereix l’escola.
Tots els detalls sobre els tipus d’estada, on marxar, tramits a realitzar abans de marxar i a la tornada, etc. es troben a la
web de l’escola i el portal del Campus.

Taules de Convalidacions i Reconeixement per Mobilitat.
Graus en Sistemes de Telecomunicació i Telemàtica
Distribució d’assignatures en el darrer curs acadèmic del pla d’estudis.
4A

Pràctiques Empresa

(30 ECTS )

(12 ECTS )

Tecnologies de
Informació Quàntica

Optativitat
(12 ECTS )

(6 ECTS )

4B

Treball Fi de Grau

Opt/Mob/Ext Univ

(30 ECTS )

(24 ECTS )

(6 ECTS )

Convalidacions per mobilitat:
Intercanvi de un quadrimestre per fer el TFG (matrícula màxima 36 ECTS )
A part l’estudiant te dret a reconèixer 3 ECTs optatius en concepte de mobilitat

Depenent de les combinacions pot ser que:
a)

L’estudiant sols tingui pendent el TFG.

b)

L’estudiant tingui pendent el TFG i li quedin alguns crèdits d’optatitivat que vol cursar fora.

c)
L’estudiant vulgui reconèixer les Pràctiques d’Empresa juntament amb la realització del TFG, bé perquè les fa en
una empresa estrangera ((caldrà enviar el conveni), bé perquè les fa en un grup de recerca universitari (caldrà tenir un
document que ho justifiqui i un professor de contacte, que pot ser el director del TFG).
La limitació en la matrícula màxima a 36 ECTs (una mica superior a la habitual d’un quadrimestre) fa que l’estudiant pugui
optar o be a reconèixer les pràctiques d’empresa, o be a cursar assignatures optatives, doncs no seria coherent que en
un sol quadrimestre l’estudiant pogués cursar 51 ECTs.

Intercanvi d’un quadrimestre per fer assignatures optatives (max 36 ECTS )
A part l’estudiant te dret a reconèixer 3 ECTs optatius en concepte de mobilitat

Depenent de les combinacions pot ser que:
a)
L’estudiant sols vulgui cursar assignatures optatives. Pot fer entre 18 ECTS , que és la optativitat del pla d’estudis
de l’EETAC i 30 ECTS , que és la càrrega màxima d’un semestre.
b)
L’estudiant vulgui fer assignatures optatives i simultàniament les pràctiques en empresa a la universitat de destí.
Les pràctiques es poden fer de diferents maneres: mitjançant un conveni amb empresa gestionat per la universitat de destí
(caldrà enviar aquest conveni), o mitjançant un treball de recerca en algun laboratori de la universitat de destí (caldrà tenir
un document que ho justifiqui i un professor de contacte)

Intercanvi d’un any (60 ECTS màxim)
A part l’estudiant te dret a reconèixer 6 ECTs optatius en concepte de mobilitat
En principi l’estada d’un any s’orienta bàsicament a cursar les assignatures optatives i a la realització del TFG.

Intercanvi curt per fer sols unes pràctiques en empresa
La normativa permet que l’estudiant faci unes pràctiques en empresa a l’estranger treballant en una empresa, un institut de
recerca o un grup de recerca universitari.

Taules de Convalidacions i Reconeixement per Mobilitat.
Graus en Aeronavegació i Aeroports

Distribució d’assignatures en el darrer curs acadèmic del pla d’estudis.
4A

Optativitat

Pràctiques Empresa

(30 ECTS )

(18ECTS )

(12 ECTS optatius )

4B

Treball Fi de Grau

Opt/Mob/Ext Univ

(30 ECTS )

(24 ECTS )

(6 ECTS )

Convalidacions per mobilitat:
Intercanvi de un quadrimestre per fer el TFG (matrícula màxima 36 ECTS )
A part l’estudiant te dret a reconèixer 3 ECTs optatius en concepte de mobilitat

Depenent de les combinacions pot ser que:
a)

L’estudiant sols tingui pendent el TFG.

b)

L’estudiant tingui pendent el TFG i li quedin alguns crèdits d’optatitivat que vol cursar fora.

c)
L’estudiant vulgui reconèixer les Pràctiques d’Empresa juntament amb la realització del TFG, bé perquè les fa en
una empresa estrangera (caldrà enviar el conveni), bé perquè les fa en un grup de recerca universitari (caldrà tenir un
document que ho justifiqui i un professor de contacte, que pot ser el director del TFG)
La limitació en la matrícula màxima a 36 ECTs (una mica superior a la habitual d’un quadrimestre) fa que l’estudiant pugui
optar o be a reconèixer les pràctiques d’empresa, o be a cursar assignatures optatives.
Intercanvi d’un quadrimestre per fer assignatures optatives (max 36 ECTS )
A part l’estudiant te dret a reconèixer 3 ECTs optatius en concepte de mobilitat

Depenent de les combinacions pot ser que:
a)
L’estudiant sols vulgui cursar assignatures optatives. Pot fer entre 18 i 30 ECTS que és l’optativitat contemplada en
el pla d’estudis.

b)
L’estudiant vol fer assignatures optatives i simultàniament les pràctiques en empresa a la universitat de destí. Les
pràctiques es poden fer de diferents maneres: mitjançant un conveni amb empresa gestionat per la universitat de destí
(caldrà enviar aquest conveni), o mitjançant un treball de recerca en algun laboratori de la universitat de destí (caldrà tenir
un document que ho justifiqui i un professor de contacte)

Intercanvi d’un any (60 ECTS màxim)
A part l’estudiant te dret a reconèixer 6 ECTs optatius en concepte de mobilitat
En principi l’estada d’un any s’orienta bàsicament a cursar les assignatures optatives i a la realització del TFG.

Intercanvi curt per fer sols unes pràctiques en empresa
La normativa permet que l’estudiant faci unes pràctiques en empresa a l’estranger treballant en una empresa, un institut de
recerca o un grup de recerca universitari.
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