Aprovat per:
̶ Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 31 de maig de 2016
̶ Consell de Govern de 15 de juny de 2016

Escales de qualificació dels estudis o títols universitaris estrangers i les
equivalències al sistema de qualificació de les universitats espanyoles
El Consell de Govern, en data 20 d’abril de 2015, va aprovar el document “Equivalències entre
qualificacions estrangeres i les qualificacions previstes en el Reial Decret 1125/2003”, que
establia com a referència el document “Equivalencia de sistemas de calificación universitarios
extranjeros a los sistemas de calificación universitarios españoles” elaborat pel Ministeri de
Ciències i Innovació.
El 21 de març de 2016, la Direcció General de Política Universitària emet una resolució per la
qual s’actualitzen la relació d’escales de qualificacions dels estudis o títols universitaris
estrangers i les equivalències al sistema de qualificació de les universitat espanyoles.
L’esmentada resolució estableix que aquestes escales de qualificacions i taules d’equivalències
són d’aplicació als estudis parcials i els títols d’educació superior expedits per una Universitat o
Institució d’Educació Superior estrangera reconeguda de forma oficials, que responguin a
ensenyaments que formin part d’un programa oficial.
Per donar compliment al que estableix l’esmentada resolució, es proposa el següent:

ACORD:
1‐ Establir les equivalències entre les qualificacions numèriques o qualitatives obtingudes en una
institució d’educació superior estrangera i les qualificacions previstes en el RD 1125/2003,
de 5 de setembre, com consta en les escales de qualificació i les taules d’equivalències
publicades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, tal com indica la resolució de la Direcció
General de Política Universitària de 21 de març de 2016, que s’adjunta com a annex 1 a
aquest acord.
2‐ Les escales de qualificacions i les taules d’equivalències poden consultar‐se en la següent
adreça del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport: http://www.mecd.gob.es/servicios-alciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulosextranjeros/equivalencia-notas-medias.html#dp

3‐ En alguns països, els sistemes de qualificacions difereixen d’una institució a un altra. Els
documents recullen aquestes divergències però pot haver‐hi casos que no s’hagin recollit.
En el cas que en el certificat que aporti l’alumne s’informi sobre el sistema de qualificació de
la institució i aquest no es correspongui amb el que consta en el document d’equivalències,
per qualificar l’assignatura s’ha de tenir en compte el que hi consti al certificat i comunicar
a Gestió Acadèmica aquest fet per tal que ho traslladi al Ministeri.

4‐ Les escales de qualificacions i les taules d’equivalències son d’aplicació en les següents
situacions:
Qualificació de les assignatures convalidades en base a estudis universitaris cursats en
una institució d’educació superior estrangera.
Qualificació de les assignatures cursades en una institució d’educació superior
estrangera en el marc d’un programa de mobilitat internacional.
5‐ En el cas d’estudiants de la UB que participen en un programa de mobilitat internacional
s’aplicaran els següents criteris:
Si la institució d’educació superior estrangera té implementat el “grade ECTS”,
l’equivalència es farà segons la taula següent:
QUALIFICACIÓ EEES

QUALIFICACIÓ
LITERAL

EQUIVALÈNCIA
ESCALA 0‐10

EQUIVALÈNCIA
ESCALA 0‐4

A

Excellent

10

4

B

Very Good

9

3

C

Good

8

2

D

Satisfactory

7

1

E

Sufficient

6

FX – F

Fail

0‐4

0

S’incorporen al seu expedient les mencions expresses de matrícules d’honor obtingudes
a la universitat de destinació.
6‐ Aquest acord deixa sense efecte el document “Equivalències entre qualificacions estrangeres i
les qualificacions previstes en el Reial Decret 1125/2003”, aprovat pel Consell de Govern en
data 20 d’abril de 2015

