NORMATIVA DE CREDITS DE LLIURE ELECCIÓ
MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA APROVADA PER JUNTA DE GOVERN DE 27 DE
MAIG DE 1999, MODIFICADA PER JUNTA DE GOVERN D’1 DE JUNY DE 2001 I PER
ACORD DEL CONSELL DE GOVERN DE 31 DE MARÇ DE 2004
* Paràgraf modificat i/o incorporat amb entrada en vigor el primer semestre del curs 2004-2005

A. Sobre la base de la configuració flexible del seu currículum, l’estudiant pot obtenir els crèdits de lliure
elecció mitjançant:

I. Assignatures
II. Reconeixement de crèdits
B. Es recomana que els estudiants facin com a mínim un 50 % del total de crèdits de lliure elecció fora del
seu pla d’estudis (mitjançant la superació d’assignatures de lliure elecció que ofereixi la Universitat de
Barcelona o altres universitats amb les quals existeixi el conveni corresponent, o per reconeixement de
crèdits).

C. El ponent acadèmic designat per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern emetrà un informe, previ
a l'aprovació per l'esmentada Comissió, sobre l'oferta d’assignatures i activitats que la UB oferirà als
estudiants, així com els convenis per al reconeixement de crèdits de lliure elecció. *
D. L’oferta i la matriculació d’activitats de lliure elecció, ja siguin assignatures, ja siguin activitats
susceptibles de reconeixement de crèdits, té caràcter semestral. Únicament les activitats incloses a l’oferta
publicada per la Universitat poden ser cursades o reconegudes com a crèdits de lliure elecció (amb
l’excepció de les assignatures cursades com a optatives del propi ensenyament). *
Amb l’oferta anual i del primer semestre, es poden proposar i aprovar les assignatures que s’ofereixen
exclusivament per a la lliure elecció que els centres * programin per al segon semestre perquè es puguin
difondre. En cas d’aprovació, la publicació es farà amb l’oferta del segon semestre.
A l’oferta d’assignatures i activitats cal fer constar la informació que sigui necessària per facilitar la matrícula
dels estudiants, d’acord amb els criteris i el procediment aprovats per la Comissió Acadèmica del Consell de
Govern. Sempre que sigui possible s’ha d’identificar el caràcter de l’activitat i, en particular, explicitar quines
assignatures o activitats tenen caràcter instrumental (per exemple: idiomes, informàtica, tècniques
estadístiques bàsiques, tècniques de recerca bibliogràfica, redacció de documents, tècniques d’expressió
oral, gestió econòmica de nivell bàsic, etc.).

E. Una vegada finalitzat el procés de matrícula, i en funció de les dades disponibles, es remetrà als degans
o deganes de facultats i a directors o directores d'escola universitària * i als caps d’estudis un informe sobre
la demanda rebuda a les diverses assignatures i activitats, amb la finalitat de fer una anàlisi de la possible
adequació immediata o futura de l’oferta, sempre a partir dels recursos personals i materials disponibles.
Les institucions que facin oferta per un semestre trametran, amb l’oferta que facin per al semestre següent,
una memòria amb dades explicatives de l’oferta anterior.

I. ASSIGNATURES

L’estudiant només pot incloure assignatures de lliure elecció en la seva primera matrícula quan s’ofereixi
alguna assignatura de lliure elecció de caràcter introductori o anivellador que sigui especialment
recomanada per a l’ensenyament corresponent, amb el procediment que estableixi la Comissió Acadèmica
del Consell de Govern.
Les assignatures de lliure elecció de caràcter introductori o anivellador, que són sempre assignatures que
s’ofereixen exclusivament com de lliure elecció (mai no poden ser ni obligatòries ni optatives de
l’ensenyament que les ofereix), estan adreçades únicament a l’alumnat de nou accés de l’ensenyament que
ofereix aquestes assignatures. Excepcionalment, es podran aprovar assignatures introductòries o
anivelladores adreçades a l’alumnat de més d’un ensenyament, quan la Comissió Acadèmica del Consell de
Govern consideri que existeix una necessitat formativa prèvia i comuna a ensenyaments diferents
Les assignatures de lliure elecció d’un ensenyament s’han de cursar dintre del mateix període en què es
cursa aquest ensenyament. Les assignatures de lliure elecció es vinculen únicament a l’ensenyament pel
qual s’han cursat.
Les assignatures cursades com a obligatòries o optatives d’un ensenyament no es poden aplicar a un altre
ensenyament com a assignatures de lliure elecció. Així mateix, no es pot simultaniejar la matrícula
d’assignatures que són obligatòries o optatives d’un ensenyament amb la matrícula de les mateixes
assignatures com a lliure elecció en un altre ensenyament.
Les assignatures cursades com a lliure elecció en un ensenyament únicament són aplicables a aquell
ensenyament, excepte en el cas que siguin obligatòries o optatives d’un segon ensenyament, cas en què
són susceptibles de ser convalidades.
L’estudiant pot obtenir crèdits de lliure elecció cursant assignatures en els supòsits següents:
1. Assignatures optatives del mateix ensenyament
2. Assignatures que formen part, com a obligatòries o optatives, dels plans d’estudis dels ensenyaments de
la Universitat de Barcelona i que s’ofereixen per a la lliure elecció d’altres ensenyaments
3. Assignatures de la Universitat de Barcelona que s’ofereixen exclusivament per a la lliure elecció (no
formen part dels plans d’estudis dels seus ensenyaments)
4. Assignatures que ofereixen altres universitats amb conveni, per a estudiants de la Universitat de
Barcelona
1. ASSIGNATURES OPTATIVES DEL MATEIX ENSENYAMENT
a. Són assignatures que l’estudiant cursa com a optatives escollides entre l’oferta del seu ensenyament.
b. Es recomana als estudiants no passar més assignatures optatives a lliure elecció que les
corresponents al 50 % dels crèdits que estan establerts en el pla d’estudis en concepte de lliure elecció.
c. Els crèdits assignats a les assignatures no es poden aplicar parcialment repartits entre crèdits optatius i
crèdits de lliure elecció; per tant, no es pot partir una assignatura per passar una part dels crèdits a lliure
elecció.
d. En el cas d’ensenyaments amb requisits de pas de primer a segon cicle, l’estudiant no pot cursar
optatives del segon cicle, encara que sigui per passar-les a lliure elecció, mentre no tingui els requisits que li
permeten accedir al segon cicle.
e. L’estudiant pot decidir passar a lliure elecció les assignatures cursades com a optatives en el seu

ensenyament quan es tanqui l’expedient, ja sigui perquè es trasllada a una altra universitat, ja sigui perquè
acaba l’ensenyament, o quan tingui assolits els crèdits del primer cicle d’aquell ensenyament.
f. El cap d’estudis resol, si s’escau en, les sol·licituds de traspàs de les assignatures cursades com a
optatives que l’estudiant desitja passar a lliure elecció. Aquestes assignatures constaran com de lliure
elecció en el seu expedient i no s’apliquen a un cicle concret, excepte en el cas que es vulgui certificar el
primer cicle.
g. Una vegada traspassades les assignatures optatives a lliure elecció, no es poden tornar a considerar
com a optatives a l’expedient de l’estudiant.
2. ASSIGANTURES QUE FORMEN PART DELS PLANS D'ESTUDIS COM A OBLIGATÒRIES O
OPTATIVES DELS ENSENYAMENTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I QUE S'OFEREIXEN PER
A LA LLIURE ELECCIÓ D'ALTRES ENSENYAMENTS
Les assignatures de plans d’estudis que s’ofereixen per a la lliure elecció no s’apliquen a un cicle concret en
l’expedient de l’estudiant que les cursa com de lliure elecció, excepte en el cas que es vulgui certificar el
primer cicle.
Aprovació i oferta
2.1. Oferta d’assignatures dels plans d’estudis de centres integrats:
Les propostes han de ser aprovades per la junta de centre o comissió acadèmica del centre. *
El Degà o Degana de Facultat i el Director o Directora d'Escola Universitària * proposa l’oferta amb el
nombre de places, els criteris d’accés per als alumnes d’altres ensenyaments o d’altres universitats amb
conveni, els ensenyaments als quals va adreçada l’oferta, o, si escau, quins ensenyaments en queden
exclosos, d’acord amb el procediment i els terminis que estableixi la Comissió Acadèmica del Consell de
Govern.
L’oferta és aprovada per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern.
La matrícula de les assignatures de lliure elecció es realitza a la secretaria del centre on està adscrit
l’ensenyament que cursa l’estudiant, d’acord amb l’oferta corresponent.
2.2. Oferta d’assignatures dels plans d’estudis dels centres adscrits:
Els centres adscrits que vulguin oferir assignatures dels seus plans d’estudis per als estudiants d’altres
ensenyaments del seu mateix centre, han de fer l’oferta corresponent, on s’ha d’incloure per a cada
assignatura el nombre de places i a qui va adreçada.
L’oferta s’ha de trametre, amb el vistiplau del delegat, a la Comissió Acadèmica del Consell de Govern, en
els terminis i segons el procediment que aquesta estableixi.
La Comissió Acadèmica del Consell de Govern aprova l’oferta.
3. ASSIGNATURES DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA QUE S'OFEREIXEN EXCLUSIVAMENT
COM DE LLIURE ELECCIÓ (NO FORMEN PART DELS PLANS D'ESTUDIS DELS SEUS
ENSENYAMENTS)
Les assignatures establertes exclusivament com de lliure elecció, una vegada superades per l’estudiant, no
s’apliquen a un cicle determinat en l’expedient, excepte en el cas que l’estudiant vulgui una certificació de
primer cicle.
3.1. Proposta i aprovació d'assignatures: *
Les propostes poden ser realitzades únicament per:
El centre, tenint en compte les diferents iniciatives que se li adrecin

La Comissió Acadèmica del Consell de Govern.
Els centres adscrits, amb el vistiplau del delegat de la Universitat, per als seus estudiants.
A la proposta cal especificar l’ensenyament responsable, el nombre de places, els criteris d’accés per als
alumnes o, si escau, quins ensenyaments en queden exclosos, i el cicle concret per al qual s’ofereixen, en
el cas que es vulguin adreçar a estudiants d’un determinat cicle dels ensenyaments.
Les propostes han de ser aprovades per la junta de centre o comissió acadèmica del centre *, si escau, o
pel centre adscrit amb el vistiplau del delegat.
La tramesa s’ha de fer pel degà o degana de facultat i pel director o directora d'escola universitària * en els
terminis i segons el procediment que estableixi la Comissió Acadèmica del Consell de Govern.
La Comissió Acadèmica del Consell de Govern en fa l’aprovació definitiva.
4. ASSIGNATURES QUE OFEREIXEN ALTRES UNIVERSITATS, MITJANÇANT CONVENI, PER ALS
ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Les assignatures d’altres universitats amb conveni que s’ofereixen per a la lliure elecció dels estudiants de
la UB no s’apliquen a un cicle determinat en l’expedient, excepte en el cas que l’estudiant vulgui una
certificació de primer cicle.
4.1. Aprovació de l’oferta:
Altres Universitats, mitjançant un conveni, proposen una oferta d’assignatures entre les dels seus plans
d’estudis per als estudiants de la Universitat de Barcelona per al curs acadèmic següent, la qual s’envia a la
UB en el termini i segons el procediment que estableixin per a cada curs les dues universitats.
La Comissió Acadèmica del Consell de Govern aprova l’oferta i comunica a l’altra universitat les
assignatures seleccionades.
4.2. Matrícula:
La matrícula d’aquestes assignatures es fa a la secretaria del centre de la UB on l’estudiant cursa estudis,
segons el procediment que fixi prèviament la Comissió Acadèmica del Consell de Govern.

II. RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ I CRITERIS D’APLICACIÓ

1. És el tractament que es dóna als cursos i les activitats realitzades extraacadèmicament pels estudiants,
que no tenen equivalència amb assignatures i realitzats sempre dintre del mateix període en què es cursa
l’ensenyament, excepte en els casos següents:
Estudiants que, en el mateix any acadèmic en què cursen els complements de formació per
accedir a un segon cicle d’un ensenyament diferent o a un ensenyament de segon cicle, realitzen
activitats o cursos susceptibles de reconeixement. En aquest cas, la formalització del reconeixement
es realitza en el moment en què accedeix a l’ensenyament de segon cicle.
Cursos d’idiomes i cursos organitzats per les universitats en els casos especificats en aquesta
normativa, que l’estudiant realitza a partir del mes de juliol i sempre que es matriculi a un
ensenyament de la UB el curs immediatament posterior al de realització de les activitats
esmentades.

2. No són susceptibles de ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció els cursos o les activitats que els

estudiants realitzin per a l’obtenció d’altres títols o diplomes, ni tampoc els cursos o les activitats següents:
Pràctiques professionals, llevat de les pràctiques en empreses o institucions previstes com a
activitats específiques en aquesta normativa.
Màsters, postgraus i programes de doctorat.
Activitats que comportin prestació de serveis, tant si és de caire voluntari com objecte de beca de
col·laboració.

3. L’oferta d’activitats susceptibles de reconeixement haurà de ser feta pública semestralment de manera
anticipada, d’acord amb els terminis i el procediment que estableixi la Comissió Acadèmica del Consell de
Govern. Les activitats aprovades per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern i publicades seran les
úniques susceptibles de reconeixement de crèdits, tant per als estudiants de centres integrats com per als
de centres adscrits.

4. Els crèdits reconeguts en un ensenyament només s’apliquen a aquest ensenyament. Els crèdits de lliure
elecció reconeguts no es poden traslladar a un altre ensenyament.

5. El màxim de crèdits que un estudiant pot matricular en concepte de reconeixement de crèdits no pot
superar el percentatge de crèdits de lliure elecció establert pel pla d’estudis de l’ensenyament. El mínim que
cal reconèixer per a una activitat determinada és 1 crèdit, al qual es poden afegir fraccions de 0,5, si escau.

6. La taula d’equivalències d’hores en crèdits per al reconeixement de crèdits de lliure elecció, sempre que
no estableixi explícitament altra cosa la Comissió Acadèmica del Consell de Govern i dins del límit de
reconeixement de crèdits de lliure elecció, és:
Realitzades en universitats i els seus centres adscrits:
Certificat d’assistència: 1 crèdit = 15 hores
Certificat d’assistència i aprofitament: 1 crèdit = 10 hores
Realitzades en altres institucions:
Certificat d’assistència: 1 crèdit = 20 hores
Certificat d’assistència i aprofitament: 1 crèdit = 15 hores

7. En el cas que la Comissió Acadèmica del Consell de Govern no estableixi cap altra cosa explícitament,
el nombre màxim de crèdits a què podrà equivaler una activitat als efectes d’aprovació d’oferta i, si escau,
de reconeixement de crèdits és:
Activitats realitzades en universitats i en els seus centres adscrits: un màxim de 12 crèdits.
Activitats realitzades en altres institucions: un màxim de 8 crèdits.
El nombre màxim de crèdits que cada estudiant pot obtenir per activitat quan així es determini,
s’especificarà en aquesta normativa o en la mateixa oferta.

8. No es poden reconèixer com a crèdits de lliure elecció assignatures cursades en un ensenyament. No
obstant això, en el cas d’acceptació de trasllat d’universitat per continuar el mateix ensenyament i en el
procés d’adaptació, els caps d’estudis poden reconèixer com a crèdits de lliure elecció les assignatures
sense equivalència en el pla d’estudis per al qual se sol·licita l’adaptació. Així mateix, seran reconeguts, si
és el cas, els crèdits que es consignen a les taules d’adaptació establertes.

9. El reconeixement de crèdits es pot realitzar només sobre l’oferta pública aprovada per la Comissió
Acadèmica del Consell de Govern i referida a:
1. L’OFERTA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
2. L’OFERTA QUE DERIVI DE CONVENIS
3. ELS CURSOS ORGANITZATS PER LES UNIVERSITATS I ACTIVITATS ESPECÍFIQUES, EN
ELS CASOS PREVISTOS EN AQUESTA NORMATIVA
4. ELS IDIOMES ESTRANGERS CURSATS A L'EIM O EQUIVALENTS
9.1 OFERTA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
a. Serveis Lingüístics. Servei de Llengua Catalana *
b. Servei d’Esports
c. Col·legis majors de la UB
d. Oferta de centres: activitats de departaments o centres (cursos d'extensió universitària,
congressos, simposis, jornades, seminaris, etc…) *
e. Escola d'Idiomes Moderns (EIM) *
f. Altres que s’ofereixin
La Comissió Acadèmica del Consell de Govern pot establir una normativa específica pròpia per a
cadascuna.
Les ofertes s’han d’adreçar a la Comissió Acadèmica del Consell de Govern en els terminis i segons
el procediment que aquesta estableixi.
Les activitats de departaments o centres tenen la consideració d’oferta de centre i són cursos o
activitats a iniciativa dels departaments o dels propis centres. Cada centre, si escau, establirà els
procediments o la normativa interna que consideri oportuna per a la seva proposta a l'òrgan intern
del centre que hagi d'aprovar l'oferta d'activitats. *
El degà o la degana de facultat i el director o directora de l'escola universitària proposarà l'oferta a la
Comissió Acadèmica del Consell de Govern per a la seva aprovació definitiva. *
Requisits d'aplicació als idiomes, a més dels generals que s'apliquen al reconeixement de crèdits de
lliure elecció: el nivell mínim és el 3r de l'Escola d'Idiomes Moderns, si es tracta de la llengua
cursada al batxillerat com a llengua estrangera principal (o, si és el cas, al COU o en qualsevol altra
via d'accés a la universitat), i qualsevol nivell en el cas que no es tracti dels estudis esmentats amb
anterioritat. *
Són acreditables tant els cursos ordinaris de l'EIM com els cursos extraordinaris que tenen una
naturalesa més específica relacionada amb els continguts dels diferents ensenyaments.*
El valor en crèdits dels cursos ordinaris de l'EIM de 110 hores és de 9 crèdits, el dels cursos
extraordinaris de l'EIM de 55 hores, 4,5 crèdits i els de 40 hores és de 3 crèdits. La Comissió
Acadèmica del Consell de Govern establirà el valor en crèdits d'altres cursos que s'ofereixin.*

9.2. OFERTA QUE DERIVI DE CONVENIS
Totes les activitats susceptibles de ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció i realitzades al
marge de l’oferta de la Universitat de Barcelona han de ser organitzades mitjançant un conveni

signat per la Universitat i l’empresa o la institució corresponent, llevat que la Comissió Acadèmica
del Consell de Govern estableixi explícitament altra cosa.
La proposta de conveni haurà d’anar acompanyada d’una sol·licitud explicativa de la institució en la
qual es facin constar, com a mínim, l'antiguitat de la institució, l'experiència docent, el currículum
dels professors que formen part del cos docent, el tipus d’activitat que duen a terme, el nivell
formatiu i les activitats que es volen oferir incloent els plans docents de cadascuna de les activitats
(títol, hores lectives, programa, forma d'avaluació, professorat, preu). *
Quan les juntes de centres proposin un conveni cal trametre la proposta acompanyada d’un
informe emès per la mateixa junta de centre. *
Si les institucions proposen convenis a la Comissió Acadèmica del Consell de Govern, es
demanarà un informe a les juntes de centres que el ponent acadèmic designat per la Comissió
Acadèmica del Consell de Govern determini en el cas que manquin elements decisoris. *
La signatura de convenis relacionats amb activitats que es puguin reconèixer com de lliure elecció
ha d’estar precedida d’un informe favorable de la Comissió Acadèmica del Consell de Govern als
efectes del mateix conveni, així com de la determinació dels destinataris de l’oferta i de l’establiment
de la corresponent equivalència en crèdits, si es tracta d’un conveni establert per a una activitat
concreta. En cas que el conveni empari diverses activitats, la Comissió Acadèmica del Consell de
Govern establirà aquesta determinació, en aprovar l’oferta corresponent.
Els nous convenis, generals o específics hauran de ser formalitzats dins dels terminis i segons el
procediment que estableixi la Comissió Acadèmica del Consell de Govern.
La Comissió Acadèmica del Consell de Govern ha d’aprovar l’oferta vinculada a convenis i fixar les
equivalències en crèdits corresponents que es donen a cada curs o activitat.
En les propostes d’oferta de cursos o activitats trameses per les institucions amb les quals hi hagi
conveni hi ha de constar com a mínim:
tipus d’activitat
nivell formatiu
programa del curs o l’activitat
persones que imparteixen el curs o l’activitat
tipus d’avaluació
durada del curs o l’activitat
lloc on es realitza el curs o l’activitat
una memòria sobre les activitats de l’oferta anterior, quan les institucions ofereixin
activitats a partir de la segona vegada, amb les dades següents: nombre total d’inscrits a
l’activitat, nombre d’estudiants de la UB inscrits a l’activitat, document de valoració de
l’activitat (enquestes i altres) i altres dades que la institució consideri d’interès.
Altres informacions que la Comissió Acadèmica del Consell de Govern consideri d'interès *
Si, juntament amb l’oferta d’activitats, no es tramet en els terminis establerts la informació addicional a
que es refereix el punt II.9.2 d'aquesta normativa respecte les activitats ofertes en semestres anteriors,
la sol·licitud d’oferta d’activitats quedarà sense efecte i no es considerarà per la Comissió Acadèmica
del Consell de Govern. *

9.3 CURSOS ORGANITZATS PER LES UNIVERSITATS I ACTIVITATS ESPECÍFIQUES

a. Cursos organitzats per les universitats: Es reconeixerà el nombre de crèdits establert oficialment
per la universitat organitzadora per a les diverses activitats. En cas que la dedicació al curs
s’expressi no en crèdits sinó en hores, caldrà aplicar l'equivalència prevista a l’apartat II.6 d’aquesta
normativa. El reconeixement de crèdits per a aquestes activitats es realitzarà sempre en el cas
d’universitats públiques amb les quals hi hagi una pràctica de reciprocitat. No obstant això en el cas
de cursos que ofereixen aquestes universitats emparats per un conveni amb la UB, la Comissió
Acadèmica del Consell de Govern fixarà en tots els casos les equivalències en funció del conveni.
En el cas d’universitats privades i centres adscrits caldrà establir prèviament un conveni.

b. Cursos d’extensió universitària de la UB: els centres o altres entitats del Grup UB que puguin
actuar com a tals * proposaran quins cursos d’extensió universitària poden tenir reconeixement. La
ràtio específica per a aquest reconeixement de crèdits és 1 crèdit per cada 10 hores, i la Comissió
Acadèmica del Consell de Govern aprovarà la relació global de cursos susceptibles de
reconeixement. El nombre màxim de crèdits que es pot atribuir per a cada curs d’extensió és 6, i, en
tot cas, no superior al nombre de crèdits d'assignatures equivalents incloses als plans d'estudis, si
n'hi ha.

c. Cursos de formació de voluntariat organitzats per la Fundació Solidaritat UB o altres institucions
mitjançant el conveni corresponent.

d. Activitats de formació a distància o semipresencials ofertes com UB Virtual o altres òrgans: en
els casos adients poden ser introduïdes a l’oferta d’activitats reconegudes com de lliure elecció,
sempre mitjançant el conveni corresponent.
La Universitat de Barcelona ha decidit aglutinar i gestionar tota l’oferta formativa no presencial de la
Universitat de Barcelona mitjançant la UB Virtual, per tant, la Comissió Acadèmica del Consell de
Govern no aprovarà noves propostes de cursos que puguin donar lloc al reconeixement de crèdits de
lliure elecció que s’hagin d’impartir amb la modalitat “a distancia” o “no presencial”, que es canalitzaran
tots mitjançant UB Virtual llevat que, per circumstàncies excepcionals la Comissió Acadèmica del
Consell de Govern acordi altrament. *

e. Activitats musicals: les activitats que puguin ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció han
de ser acceptades i valorades en crèdits abans la seva realització per part de l’organisme que
determini la Comissió Acadèmica del Consell de Govern, la qual haurà d’aprovar preceptivament la
llista d’activitats incloses en aquest apartat. En cas de tractar-se d’activitats organitzades per entitats
externes, caldrà establir el conveni preceptiu.
Procedeix el reconeixement de 4,5 crèdits de lliure elecció per la participació activa en corals i
orquestres de la Universitat de Barcelona o altres que es puguin dur a terme a la UB, els seus
centres adscrits o els seus col·legis majors, en el cas que la dedicació anual sigui igual o superior a
60 hores.
Si l’activitat té una dedicació inferior, només es podrà reconèixer com a crèdits de lliure elecció si
està aprovada per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern com a activitat específica, amb la
corresponent equivalència, i consta a la corresponent publicació.
El nombre màxim de crèdits de lliure elecció que un estudiant podrà obtenir en una titulació sobre la
base de crèdits musicals és 18.

f. Estudiants ERASMUS, Sòcrates, TEMPUS, etc.: les assignatures i els cursos d’idiomes superats
en el marc de programes oficials d’intercanvi internacional i que no estiguin inclosos en
l’obligatorietat o optativitat del pla d’estudis seran reconeguts com a crèdits de lliure elecció d’acord
amb l’equivalència 10 hores = 1 crèdit. Aquest reconeixement serà realitzat pel cap d’estudis de
l’ensenyament i es pot referir únicament a les assignatures la realització de les quals hagi estat
autoritzada prèviament d’acord amb el procediment establert.

g. Pràctiques en empreses i institucions: d’acord amb la normativa de pràctiques en empreses, cal

especificar als convenis corresponents, entre altres punts, el nombre de crèdits de lliure elecció per
reconèixer, les activitats que es duran a terme i el professorat que realitzarà la tasca de tutorització.
El nombre màxim de crèdits per conveni en cas de reconeixement de crèdits de lliure elecció és 9.
Els caps d’estudis autoritzaran, si escau, el reconeixement de crèdits a partir de l’informe elaborat
pel tutor responsable respecte del compliment del programa d’activitats previst.

h. Activitats artístiques: únicament seran reconegudes les activitats artístiques desenvolupades en
grups de teatre i de dansa de la Universitat de Barcelona o qualsevol altra que es pugui dur a terme
a la Universitat de Barcelona, en els seus centres adscrits o en els seus col·legis majors.
Es podran reconèixer 4,5 crèdits de lliure elecció per la participació activa en aquests grups, en el
cas que la dedicació anual sigui igual o superior a 60 hores. En el cas que l’activitat tingui una
dedicació inferior, només es podrà reconèixer com a crèdits de lliure elecció si està aprovada
expressament per la Comissió Acadèmica de Junta de Govern, amb la seva equivalència en crèdits,
i consta a la publicació corresponent.
El nombre màxim de crèdits de lliure elecció que un estudiant podrà obtenir en una titulació sobre la
base d’activitats artístiques és 18.

i. Crèdits de lliure elecció informàtics
a) Oferta formativa de cursos sense contingut teòric
- Bàsics de caràcter no presencial
- Avançats de caràcter presencial i no presencial
b) Oferta temàtica d’assignatures que s’ofereixen exclusivament per a la lliure elecció, o
cursos d’extensió universitària si no és possible oferir assignatures, amb contingut teòric
presencial i no presencial.
La Comissió Acadèmica del Consell de Govern nomenarà un expert que, abans que es presenti la
proposta de l’oferta de cursos o assignatures a la Comissió esmentada, en determini la tipologia
formativa o temàtica.
L’oferta formativa es realitzarà únicament a través de la UB Virtual amb el procediment que
determini la Comissió Acadèmica del Consell de Govern. En els supòsits en què es consideri
necessari, l’oferta formativa avançada s’oferirà a través del centres o altres entitats del Grup UB que
actuin com a tals * en cursos d’extensió universitària. L’oferta temàtica es proposarà a través dels
centres * i no s’establiran convenis amb institucions externes de temes que els centres puguin oferir
o que es puguin realitzar a través de la UB Virtual.
Els centres adscrits podran proposar a la Comissió Acadèmica del Consell de Govern per als seus
estudiants una oferta temàtica d’assignatures que s’ofereixen exclusivament per a la lliure elecció
que no originin conflicte amb els continguts de l’oferta formativa.
L’oferta de cursos o assignatures estarà adreçada, en principi, a tots els estudiants de la UB,
excepte si es proposa i s’ofereix explícitament per a l’alumnat d’uns ensenyaments determinats.
El nombre de crèdits que s’haurà de reconèixer per als cursos formatius serà el mateix per a tots els
estudiants de la UB, llevat dels cursos avançats que s’ofereixin com a cursos d’extensió
universitària, per als quals el nombre de crèdits serà determinat per la Comissió Acadèmica del
Consell de Govern tenint en compte el nombre màxim de crèdits establert per a aquest tipus de
cursos.
El nombre de crèdits que s’haurà de reconèixer per a l’oferta temàtica serà el que determini la
Comissió Acadèmica del Consell de Govern, tenint en compte l’oferta i la proposta del centre
corresponent.
El nombre màxim de crèdits de lliure elecció que un estudiant pot obtenir en una titulació sobre la

base de crèdits informàtics és 18.

j. Pràctiques hospitalàries: pràctiques realitzades únicament en hospitals de la UB i en els seus
hospitals associats, d’acord amb el procediment d’oferta i adjudicació de places que, a proposta dels
centres *, estableixi la Comissió Acadèmica del Consell de Govern.
La Comissió Acadèmica de la Junta de Govern va aprovar, a proposta de la Divisió de Ciències de
la Salut, en data 26 de juliol de 2001 el "Procediment de pràctiques en els hospitals universitaris i
associats de la UB de la Divisió IV per reconeixement de crèdits de lliure elecció" i en data 28 de
març de 2003 el "Procediment per al reconeixement de crèdits de lliure elecció als centres adscrits
de pràctiques en hospitals universitaris i associats". *

k. La Comissió Acadèmica del Consell de Govern valorarà la inclusió o no a l'oferta de lliure elecció
de grups o tipus d’activitats no recollides en cap dels supòsits previs, respectant sempre els criteris
generals exposats en els punts anteriors.
Les activitats que tinguin aprovada una normativa específica es regiran per aquella, excepte en allò
que s’oposi a aquesta normativa.
9.4. IDIOMES ESTRANGERS CURSATS EN ALTRES CENTRES EXTERNS A LA UB *
La Comissió Acadèmica del Consell de Govern establirà els requisits i el procediment per al
reconeixement.

a. Equivalència de nivell per als cursos superats en determinats centres
Els estudiants que hagin superat cursos d’idiomes fora de l’EIM en els centres que
s’especifiquen poden sol·licitar l’equivalència a l’EIM, a l’efecte de reconeixement de crèdits
de lliure elecció.
1) Centres universitaris
Servei d’Idiomes Moderns de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Escola d’Idiomes de la Universitat Rovira i Virgili (URV)
ESADE (estudis universitaris)
Altres centres universitaris.
Els idiomes cursats dintre dels programes ERASMUS, SÒCRATES, ECTS, etc. es
reconeixen, si s'escau, pels caps d'estudis dels ensenyaments sense la sol.licitud prèvia
d'equivalència a l'EIM
2) Centres no universitaris
Institut Britànic
Goethe Institut
Institut Francès
Institut Italià de Cultura
Institut d’Estudis Nord-americans
Escola Oficial d’Idiomes
ESADE Idiomes

Una vegada superat el curs en aquests centres, l’estudiant ha de sol·licitar a la Secretaria
de l’EIM l’establiment de l’equivalència, i ha de presentar la documentació corresponent, on
constin com a mínim:
especificació del curs realitzat (idioma i nivell)
qualificació obtinguda
durada del curs
dates en què ha estat cursat
El/la cap d’estudis de l’EIM estableix l’equivalència que consideri oportuna, sempre en el
benentès que aquesta ho és només a l’efecte de reconeixement de crèdits i no a l’efecte de
l’ordenació interna de l’EIM. L’EIM expedeix la certificació acreditativa corresponent.

b. Equivalències per cursos d’idiomes realitzats en qualsevol altre centre, amb la
superació prèvia d’un examen de coneixements organitzat per l’EIM.
Els estudiants que hagin fet cursos d'idiomes en altres centres no relacionats en el punt a.1
podran inscriure's a un examen de coneixements a l'EIM, segons el procediment i requisits
que l'EIM determini amb el vistiplau de la Comissió Acadèmica del Consell de Govern, per
tal de sol.licitar el reconeixement de crèdits corresponent.
En el moment de la inscripció a l'examen, els estudiants hauran de presentar la següent
documentació:
especificació del curs realitzat (idioma i nivell)
qualificació obtinguda
durada del curs
dates en què ha estat cursat
Una vegada superat l'examen, l'EIM establirà l'equivalència que consideri oportuna, sempre
en el benentés que aquesta ho és només a l’efecte de reconeixement de crèdits i no a
l’efecte de l’ordenació interna de l’EIM. L’EIM expedeix la certificació acreditativa
corresponent amb la qual l'estudiant podrà sol.licitar el reconeixement de crèdits.

10. Resolució, qualificació, matrícula i preu de crèdits reconeguts
L’estudiant ha de presentar la sol·licitud de reconeixement de crèdits al centre on cursa estudis, fent-hi
constar el curs en què va començar l’ensenyament, i acompanyar-la del document acreditatiu de la
realització de l’activitat en el qual constin com a mínim les dades relatives a denominació del curs o
l’activitat, número d'hores i equivalència atorgada per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern, les
dates en què s’ha realitzat i la qualificació obtinguda, si és el cas. *
Els caps d’estudis resoldran la sol·licitud, amb la qual l’estudiant formalitza la matrícula de reconeixement de
crèdits al centre on cursa l’ensenyament al qual s’aplica amb el nombre de crèdits establert prèviament.
Els crèdits reconeguts no tenen mai qualificació, per la qual cosa no es comptabilitzen a l’efecte de
ponderació de l’expedient.

III. RECURSOS

11. Contra les resolucions dels caps d'estudis a les peticions dels estudiants, podran interposar recurs
d'alçada davant Comissió Acadèmica del Consell de Govern, en el termini d'un mes. *

F. DISPOSICIÓ ADDICIONAL
La Comissió Acadèmica del Consell de Govern estableix les directrius i els criteris d’aplicació en els casos
no previstos en aquesta normativa.

G. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquesta normativa deroga qualsevol altra normativa anterior referent a la lliure elecció dels estudiants de la
UB.

H. DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta modificació de la Normativa de crèdits de lliure elecció es començarà a aplicar a estiu i primer
semestre del curs 2004-05. *

