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NORMATIVA D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA GRAUS 

PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL  
 

Els estudiants han de tenir el DEA signat, tant pel tutor com pel cap d’estudis, abans d’iniciar el període docent 
en la universitat de destí.  En el cas de situacions sobrevingudes que no siguin responsabilitat de l’estudiant 
(solapament d’horaris, cancel·lació d’assignatures, etc.) es podrà modificar el DEA inicial. El període de 
modificació del DEA, com a màxim, serà de tres setmanes després de començar el curs o el semestre en la 
universitat de destí. 
 

 TIPUS D’ASSIGNATURES: 

o OBLIGATÒRIES: El grau de similitud de les competències i dels resultats d’aprenentatge entre les 
assignatures d’origen i destí, així com el nombre de crèdits (ECTS) hauria de correspondre’s en un 85-90%. 
S’haurà de presentar els corresponents programes de les assignatures de les universitats de destí al tutor/a 
per a que pugui avaluar les equivalències proposades.  S’han de matricular amb el nom i codi de l’assignatura 
a la UB i s’atorga el número de crèdits que té l’assignatura a la UB. 

 
o OPTATIVES: Dues formes d’equivalència: 
 

Assignatura optativa AMB correspondència: es tracta d'aquelles assignatures –obligatòries o optatives a destí- 
amb una equivalència similar per competències i resultats d’aprenentatge a una de les assignatures optatives 
ofertades en el Pla d'Estudis de l’ensenyament d’origen.  S’han de matricular amb el nom i codi de l’assignatura 
a la UB i s’atorga el mateix nombre de crèdits que té l’assignatura a la UB (Exemple: OPT. 1). 
 

Assignatura optativa SENSE correspondència: es tracta d'aquelles assignatures –obligatòries o optatives a destí- 
que no tenen equivalència directa per competències i resultats d’aprenentatge amb cap de les assignatures 
ofertades en el Pla d'Estudis de l'ensenyament d’origen, però són interessants per al currículum acadèmic de 
l’estudiant i estan vinculades al seu àmbit acadèmic. Es fan constar, tant al DEA com a la matrícula, com a 
optatives Erasmus i s’atorga el mateix número de crèdits que té l’assignatura a l’estranger-SEMPRE en crèdits 
ECTS-(Exemple: OPT. 2). 
 

 Assignatura optativa MENCIONS DEL GRAU d’ADE: En el cas de les optatives que configuren les mencions 
del Grau d’ADE, és molt important tenir en compte que les optatives Erasmus no serveixen per a les mencions. 
És a dir, si voleu optar a una menció, les assignatures que curseu a la vostra universitat d’acollida hauran de 
tenir correspondència amb les optatives que configuren la menció a la que vulgueu optar.  En aquest cas, però, 
la flexibilitat serà més alta. Per al seu reconeixement es tindran en compte les competències apreses més que 
el contingut de l’assignatura en si. IMPORTANT: En cas que vulgueu optar a una menció, les heu de matricular 
amb el nom i codi de l’assignatura de la UB (Exemple: OPT. 3). 
 

En qualsevol cas, l’alumne ha de tenir en compte que NO pot incloure al DEA assignatures ja cursades 
prèviament (Exemple: si l’alumne ha cursat a la UB Recursos Humans no pot fer a fora Human Resources). 
 

o RECONEIXEMENT DE CRÈDITS: En els graus hi ha 6 crèdits per cursar matèries i activitats que no estiguin 
vinculades a l’àmbit acadèmic del grau que s’està cursant. Serà possible fer assignatures que no siguin del 
vostre àmbit acadèmic (per exemple, Cultura Danesa, Literatura Anglesa o cursos d’idiomes) en el marc 
d’aquests 6 crèdits de reconeixement de crèdits. No s’han de matricular durant l’intercanvi però és 
imprescindible que constin al DEA. S’han de fer constar com a RECONEIXEMENT DE CRÈDITS. Només es 
podrà disposar d’un màxim de 6 crèdits per a aquest tipus d’assignatures. Si s’han fet prèviament a 
l’intercanvi en el marc del Grau que s’estigui cursant no es podran reconèixer durant l’intercanvi. 
(Exemple: RC 4) 

EXEMPLES: 

ASSIGNATURES DESTÍ (Nº Crèdits) ASSIGNATURES UB (Nº Crèdits) 

OPT.1: Development Economics (5 ECTS, 6 ECTS, 7,5 ECTS) Economia del Desenvolupament (6cr)  

OPT.2: Family Business Entreprise (5cr) OPT. ERASMUS (5cr) 

OPT.3: E-Marketing (5 cr) Estratègies i Tècniques de Comunicació  (6 cr) 

RC: Danish Language & Culture (7.5 cr) RECONEIXEMENT DE CRÈDITS  (6 cr) 

 



 
 LIMITACIONS I ESPECIFICITATS 

 

En CAP CAS es poden reconèixer els següents tipus d’assignatures: 
 

- Assignatures suspeses anteriorment: No es podrà reconèixer aquelles assignatures matriculades i no 
superades anteriorment (tant les suspeses com les no presentades). 
 

- Assignatures d’àmbit espanyol i/o català: Els tutors no tenen  competència en aquest sentit, sinó els 
departaments que imparteixen aquestes matèries. Per tant, NO serà vàlida la signatura de tutor/a per a cap 
d’aquestes assignatures. 
 

Ensenyament Assignatura  

ADE 

- Comptabilitat II 
- Entorn Econòmic Espanyol 
- Història Econòmica d'Espanya 
- Dret Mercantil 
- Fiscalitat de l'Empresa  
- Entorn Econòmic de l’empresa catalana 
- Dret del treball 
- Dret tributari 
- Procediments tributaris 

Economia 

- Comptabilitat Financera 
- Economia Espanyola 
- Història Econòmica d'Espanya 
- Sistema Fiscal II 
- Hisenda Autonòmica i Local 
- Política Econ. d’Espanya i de la Unió Europea  
- Economia de Catalunya 
- Història Econòmica de Catalunya 

 
- Esports: Els esports no es podran reconèixer, en cap cas, a través de l’Oficina de Relacions Internacionals.  
 

Altres consideracions en el marc dels Graus: 
 

-  Idiomes: Es podran reconèixer cursos d’idioma com a reconeixement de crèdits. Només es disposa de 6 crèdits 
per poder fer cursos d’idiomes sense contingut acadèmic (sempre i quan no s’hagin fet prèviament a 
l’intercanvi). 
 

-  Idiomes amb contingut acadèmic:  
En el marc del Grau d’ADE i de GEI, els cursos d’idioma amb contingut acadèmic (p.ex.: anglès empresarial, 
francès empresarial) es podran reconèixer:  
 a) com a optatives Erasmus.  

b) com a optatives amb correspondència acadèmica (Anglès per als negocis, Francès per als negocis, etc), si 
es compleixen els requisits per a aquest tipus de reconeixement (contingut i nombre de crèdits). 
 

En els altres graus els idiomes amb contingut acadèmic es poden reconèixer com a  optatives Erasmus. 
 

-  Universitats que no treballen amb ECTS: Per la resta d'universitats que no computen via crèdits ECTS - 
Convenis Generals (Ex. Canadà, Austràlia), Convenis bilaterals (Ex. Llatinoamèrica) i altres programes (Ex. BCA-, 
es considerarà el nombre d'hores de docència presencial (10 hores de docència presencial o 25 de treball 
equival a 1 ECTS). En aquest cas, serà obligatori fer constar en el DEA les hores de docència presencial de les 
assignatures en la universitat de destí.  
 

-  Compensació de crèdits: Quan les assignatures cursades a l’estranger es reconeguin per assignatures de la UB 
(amb equivalència acadèmica)i en el cas que hi hagi diferència entre els crèdits realment cursats a la universitat 
de destí  i els crèdits obtinguts en l’ensenyament d’origen, es podrà reconèixer aquesta diferència de crèdits, 
com a assignatures optatives “Erasmus”. Cal recordar que per poder obtenir aquesta assignatura Erasmus 
compensada caldrà haver superat l’assignatura de destí. 
 

Destí Origen 

Assignatura 1.      9 ects Assignatura UB 1.                               6 ects 

 Opt. Erasmus (compensació)           3 ects 

Assignatura 2.   7,5 ects Assignatura UB 2.                               6 ects 

 Opt. Erasmus (compensació)         1,5 ects 
 

Nota: i la resta d’opcions i combinacions possibles. 



 
 
 

LIMITACIONS I ESPECIFICACIONS GRAUS: És responsabilitat de l’estudiant assegurar-se que no incompleix 
cap de les limitacions i especificacions establertes a aquesta normativa. En cas d’incloure assignatures 

suspeses i no aprovades anteriorment, esports, crèdits de reconeixement de crèdits si ja s’han fet 
prèviament, etc., encara que el DEA estigui aprovat per totes les parts, a la tornada de l’intercanvi no es 

podrà passar aquestes assignatures a l’expedient i per tant es perdran els cursos realitzats. És la teva 
responsabilitat no incloure cap d’aquests cursos al DEA que enviïs al tutor/a. 

 

- Número de crèdits mínims obligatoris que s’ha de realitzar a l’estranger i  reconèixer a la UB: 
 

 

Intercanvi anual Intercanvi semestral 

46 ECTS 23 ECTS 
 

En cas d’incompliment d’aquests mínims l’Oficina de Mobilitat Internacional de la UB pot emprendre accions 
com cancel·lar de manera immediata la mobilitat internacional de l’estudiant. 
Com en el cas dels estudiants regulars, es podran cursar un màxim de 78 crèdits en cas d’intercanvis anuals o 
36 en el cas dels semestrals, si es disposa de les autoritzacions pertinents. 
 

 ALTRES CONSIDERACIONS GENERALS: 

-  EVALUACIONS I/O RECUPERACIONS A BARCELONA: Els alumnes de mobilitat internacional s’hauran d’examinar a la 
universitat estrangera de les assignatures matriculades per cursar a l’estranger (codi 4), no existint la possibilitat de 
realitzar cap tipus d’examen d’aquestes assignatures a la Universitat de Barcelona al tornar de l’estada a l’estranger. És a 
dir, no és possible realitzar cap tipus d’avaluació a la Universitat de Barcelona d’aquelles assignatures que es facin durant 
l’estada acadèmica a l’estranger (durant aquell mateix any acadèmic). 
 

- EQUIVALÈNCIA D’UN CONJUNT D’ASSIGNATURES: És el cas d’aquelles situacions en la que cal cursar dues assignatures 
estrangeres per obtenir el reconeixement d’una sola matèria a Barcelona. És imprescindible aprovar les dues matèries 
estrangeres per separat per aprovar la matèria de la UB, no hi ha compensació de notes. 
 
 

 DOCUMENT D’EQUIVALÈNCIA ACADÈMICA (DEA) 
 

Es tracta del document on queda reflectida la proposta de l’estudiant i on queda constància de la relació entre 
les matèries cursades a l’estranger i el seu equivalent a la UB. 
 

Per ser vàlid aquest document haurà de  tenir la signatura (i la data) de l’estudiant, del Tutor Acadèmic, el Cap 
d’Estudis del teu ensenyament i del Responsable de Relacions Internacionals de la Facultat. De la signatura del 
Cap d’estudis i del Responsable de Relacions Internacionals se n’encarregarà l’ORI. 
 

Si es fa una assignatura a l’estranger que no té correspondència amb la de la UB, cal que consti al learning 
agreement i al DEA. A la part d’assignatures de la UB s’haurà d’indicar “sense reconeixement” 
 

MOLT IMPORTANT: 

Recordeu que per al reconeixement de les assignatures que esteu fent a l’estranger és necessari i obligatori que: 

1) Tingueu el DEA aprovat i signat per totes les parts. El DEA ha de complir amb la present normativa 
d’equivalència acadèmica. 
2) Que tingueu matriculades a la UB totes aquelles assignatures que vulgueu reconèixer. No s’ampliaran ni 
es modificaran matricules a la vostra tornada. S’ha de fer sempre a través dels procediments i terminis 
establerts.  
RECORDEU! Per les assignatures que esteu cursant a l’estranger i que vulgueu reconèixer, DEA i matrícula han 
de coincidir: tot allò que tingueu al DEA ho heu de tenir matriculat a la UB i tot allò que tingueu matriculat a la 
UB ha de constar en el DEA. 


