
 

 

INFORMACIÓ I NORMATIVA SOBRE: MATRÍCULA I PROPOSTA DE 
CONVALIDACIÓ (ACORD ACADÈMIC) PER ALS ALUMNES DE MOBILITAT 

Desprès de la Selecció, i a l’hora d’omplir el. Learning Agreement/Acord Acadèmic, 
cal tenir en compte: 

L'acord acadèmic ha de reflectir la informació sobre l'equivalència de les 
assignatures del centre de destí i d'origen. Ha de contenir els noms detallats de 
les assignatures, els crèdits ECTS i els codis de les assignatures. I ha d’estar 
signat i ha de portar la data. 

Els punts següents són molt rellevants per tal d'assegurar que quan l'alumne 
acabi l'estada, les convalidacions es podran dur a terme sense problemes: 

• Convalidació d'una assignatura composta a la UdL: només es farà quan 
s'hagin cursat i aprovat totes les parts corresponents a la Facultat de destí. 
Si una de les parts no s'aprova, l'alumne s'haurà de tornar a matricular de 
tota l'assignatura el curs següent. 

• Quan d'una assignatura composta en la Universitat de destí, només es 
cursarà una part, cal que a l'acord acadèmic s'especifiqui el nombre de 
crèdits d'aquella part. (Exemple: una assignatura de 22 crèdits a la 
Universitat de destí, de la qual sols es cursaran 5, a l’Acord Acadèmic, s’ha 
de fer constar els 5 crèdits, no els 22.) 

• El nombre de crèdits de les assignatures a convalidar ha de ser com a mínim 
del 80% del nombre de crèdits a Facultat de Medicina de la UdL. 

• No es podran posar a l'Acord Acadèmic assignatures compostes que no es 
puguin cursar completament a la Facultat de destí. 

Pràctiques Assistencials: 

• Les Pràctiques Assistencials es convalidaran si hi ha prova acadèmica que 
s'han realitzat a la Universitat de destí. El document acreditatiu pot ser 
l'acta acadèmica o un certificat emès pel Coordinador de Mobilitat o el tutor 
de pràctiques del Centre de destí. En qualsevol cas, hi ha de constar la 
durada en hores, les especialitats on s'han fet les pràctiques i la nota que 
s'ha obtingut. 

 
• 6e curs.-  Assignatures de Rotatori ( clíniques): 

 
Les assignatures clíniques del Rotatori, s’han de fer senceres a destí, no 
es pot fer sols una part, per tant: 
 
Clínica Mèdica(3 mesos): s’ha de fer 1 mes de Medicina Interna, i dues 
especialitats mèdiques de1un mes cadascuna. 



 
Clínica Quirúrgica (2 mesos): s’ha de fer 1 mes de Cirurgia General, i 1 
mes d’un altra especialitat quirúrgica. 
 
La resta  d’assignatures clíniques del Rotatori: 1 mes de pràctiques 
cadascuna. 

 

L'alumne serà responsable que l'Acord Acadèmic reflecteixi allò que realment es fa 
al Centre de destí. Això vol dir que si el nombre de crèdits de l'Acta Acadèmica final 
no coincideix amb els de l'Acord Acadèmic, no es podrà convalidar l'assignatura en 
qüestió. 

Convalidació d’assignatures: mig curs = 30 crèdits ECTS/ un curs sencer = 60 
crèdits ECTS 

Matrícula: 

L’alumne es matricularà, a la Universitat de Lleida, a través de l’automatrícula de 
les assignatures que vulgui convalidar (és a dir, les que hi ha a la Proposta de 
Convalidació).  

Abans de finalitzar l’automatrícula, l’estudiant marcarà les assignatures de la UdL 
que cursarà durant la seva estada de mobilitat com a assignatures Erasmus, Sicue, 
PMP, etc.(des de la pantalla de resum de matrícula). 

MOLT IMPORTANT: A la finalització de l’estada, només podran aparèixer a l’Acta 
del conveni de mobilitat definitiva, les assignatures matriculades a la UdL que 
hagin estat marcades com a assignatures de mobilitat en l’automatrícula. 

Canvi d'assignatures 

Un cop arribat a destinació, l'estudiant pot demanar fer canvis en l'acord acadèmic, 
bé perquè les assignatures que es van triar no s'oferten, bé perquè no responen a 
les expectatives de l'estudiant o per qualsevol altra circumstància. En aquests 
casos, es poden fer canvis al document de convalidació original dins dels terminis 
establerts per l'Oficina de Relacions Internacionals. 

Com fer els canvis?  

Parlar amb el tutor de destinació sobre els canvis que es volen fer.  

Acordar per correu electrònic amb el coordinador de la UdL (M. Angeles de la 
Torre) mobilitat@fmedicina,.udl.cat  aquests canvis perquè doni el vist-i-plau.  

Omplir electrònicament els fulls de canvis(Europeu i UdL) que es trobaran a l'àrea 
de descàrrega de documents: http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/. En aquests fulls 
hi ha de constar totes les assignatures que es fan a destinació i totes les que s'han 
de convalidar, NO només els canvis. Cal fer-lo signar pel tutor de destinació.  

Enviar el document per correu electrònic a l'Oficina de Relacions Internacionals i 
còpia a mobilitat@fmedicina.udl.cat 

Un cop rebin a l'ORI el document, l'enviaran al coordinador de la Facultat de 
Medicina perquè li doni el vist-i-plau i el signi, i un cop fet això, l’ORI avisarà per 
correu electrònic si s'accepten els canvis. Si aquests canvis impliquen una 
modificació de matrícula,  l’alumne haurà de contactar amb la Secretaria 
Acadèmica del Centre a l’efecte de sol·licitar la modificació de matrícula. 

mailto:mobilitat@fmedicina.udl.cat


IMPORTANT: Només es pot fer canvis 1 sol cop. 

Terminis per poder fer canvis: 

Per al curs 2017-18, la data límit per sol·licitar canvis és el 10 de novembre de 
2017 (estudiants que marxen el primer quadrimestre)  

i el 6 d'abril de 2018 (estudiants que marxen el segon quadrimestre). 

SI US PLAU, ompliu els documents de CANVIS electrònicament, i afegiu la signatura 
i la data.  

Allargament d'estada: 

Per motius acadèmics, es pot sol·licitar un allargament de l'estada enviant a 
l'Oficina de Relacions Internacionals la Sol·licitud d'Allargament d'Estada que es 
troba a l'àrea de descàrrega de documents. 

La Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació resoldrà la sol·licitud i 
l'ORI comunicarà la resolució a la universitat d'acollida i a l'estudiant. 

AL FINALITZAR L’ESTADA: Tràmits a fer amb el coordinador acadèmic del 
teu Centre: 

Les notes obtingudes a destinació, cal fer-les arribar al coordinador de centre (M. 
Angeles de la Torre) o a la secretaria del Deganat (Pepi Alsinet).  

Les assignatures suspeses durant l'estada no es poden recuperar a Lleida, s'han de 
recuperar a destinació i, en el cas de no fer-ho, es convalidaran com a suspeses i 
s'hauran de tornar a matricular a Lleida.  

L'Acta Conveni de Mobilitat ha d'incloure les mateixes assignatures que el 
document de convalidació.  

Per als estudiants de rotatoris de MEDICINA: Si la universitat de destinació no 
expedeix l'acta acadèmica (Transcript of Records) o només avalua amb "apte" / 
"no apte",  demaneu que emplenin els fulls d'avaluació de pràctiques/rotatoris (un 
full per especialitat), avaluant segons el sistema de puntuació del centre de 
destinació 

A la web de l’ORI podeu trobar un CHECKLIST per tal d'assegurar que tots els 
tràmits es fan correctament. 


