
 Learning Agreement (LA) 

 

Es tracta d’un contracte d’estudis clarament definit per escrit entre l’estudiant, la seva universitat 
d’acollida i la UB. 

Aquest document ha de fer constar exactament les assignatures que es cursen a la universitat de destinació 

i la seva equivalència a la UB. Aquest document ha d’estar completament en consonància amb el document 

d’equivalència acadèmica (DEA). 
 

Ha de tenir la validació de l’estudiant, el responsable de l’intercanvi a la universitat d’acollida i la 
Vicedegana de Relacions Internacionals de la Facultat. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

2. Estudiants Erasmus+ Estudis: 
En al majoria de casos, la validació 
es tramita digitalment a través del 
SOP: SIGN&TRANSFER. Has de 
d’iniciar tu el procés tan bon punt 
t’informem que el teu DEA ja ha 
estat aprovat per totes les parts. Si 
coincideix amb el darrer DEA 
aprovat per totes les parts, 
s’enviarà per a validació de la 
Vicedegana de Relacions 
Internacionals de la Facultat i 
després de la universitat d’acollida.  

1.El LA es genera al SOP alhora que el DEA, quan introdueixes les assignatures UB i 
estranger. L’has de tramitar un cop t’informem que el teu DEA ha estat aprovat per 
totes les parts. El La ha de coincidir amb el DEA aprovat per totes les parts. 

2. Altres programes i estudiants Erasmus+ 
Estudis, les universitats dels quals no 
puguin validar el LA digitalment: T’hauràs de 
descarregar el LA del SOP, signar-lo i enviar-
lo a al universitat estrangera per a que te’l 
signin. Quan el tinguis signat per ell, ens el 
pots fer arribar i nosaltres tramitarem la 
signatura de la Vicedegana de Relacions 
Internacionals de la Facultat. Recorda que ha 
de coincidir amb el DEA aprovat per totes les 
parts. Sinó quan ens arribi a nosaltres no 
podrem tramitar la seva signatura i hauràs de 
tornar a començar el procés.  
 

3. Si un cop aprovats el DEA i LA fas canvis als cursos, hauràs de tramitar un nou 
DEA i LA amb els canvis. Recorda que és imprescindible haver obtingut 
l’aprovació de tots els cursos que fas a la universitat estrangera, amb la seva 
equivalència a la UB, per a poder-los reconèixer: DEA signat per totes les parts i 
LA que es correspongui al darrer DEA aprovat per totes les parts!   
 


