CRÈDITS DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC
FACULTAT DE MEDICINA

La Universitat de Barcelona (UB) desenvolupa, per als seus graus, l’article 12, 8 del Reial
decret 1393/2007, de 29 d’octubre, que indica: «D’acord amb l’article 46.2.i) de la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, els estudiants poden obtenir reconeixement
acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de
representació estudiantil, solidàries de cooperació i de participació en activitats departamentals,
fins a un màxim de 6 crèdits del total del pla d’estudis cursat. Aquests crèdits són a càrrec de
l’optativitat que preveuen els plans d’estudis.
En aquest cas els crèdits han de constar en l’expedient de l’estudiant, però sense nota i sense
computar a la nota mitjana de l’expedient. L’equivalència en les activitats susceptibles de
reconeixement en els graus és la següent: 25 hores d’activitat de l’estudiant = 1ECTS.
Les activitats no són avaluades seguint la normativa vigent d’avaluació de la UB, sinó d’acord
amb els criteris especificats als programes de les activitats.
La normativa per el Reconeixement d’activitats institucionals Universitàries al Grau, ha estat
aprovada per la Comissió Acadèmica de Consell de Govern de de 5 de maig de 2011 i per el
Consell de Govern de 7 de juny de 2011 i modificada per la Comissió Acadèmica de Consell
de Govern de 5 d’abril de 2013. En aquesta normativa s’especifiquen els tipus d’activitats
susceptibles de crèdits de reconeixement acadèmic.
Activitats institucionals
 Activitats organitzades per serveis centrals de la UB i entitats del Grup UB.
 Activitats institucionals universitàries organitzades per altres universitats.
 Activitats de representació estudiantil en els casos de membres electes i actius dels
consells de departament, consells d’estudis, de la Junta de Facultat, de les comissions
delegades de Junta, del Claustre, del Consell de Govern, de les comissions delegades del
Consell de Govern, dels consells directius dels col·legis majors i delegats de classe, Es
reconeixen a raó d’1,5 crèdits per cada mandat i òrgan/comissió, amb una participació
mínima del 80 % de les sessions.
Altres activitats organitzades per la Facultat (aprovades per la Comissió Acadèmica del
Centre)
 Reconeixements per participació activa en corals i orquestres de la UB
 Activitats i intercanvis clínics i de recerca organitzats per associacions estudiantils
reconegudes per la UB.
 Activitats departamentals : Activitats organitzades i ofertades prèviament per les nostres
institucions per a estudiants de Ciències de la Salut (Aquestes son les activitats
pràctiques ofertades pels Departaments per fer tasques de Recerca o de Pràctica
clínica) 25 hores d’activitat de l’estudiant = 1ECTS.
 Activitats institucionals organitzades pel centre mateix.

