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APROVAT PEL CONSELL DE DEPARTAMENT 11/2019 de 24 de setembre de 2019 

 

1. Els alumnes del grau  d’anglès que vulguin fer una estada a una universitat 
estrangera han d’estar matriculats a segon curs o a un curs superior en el moment 
de sol·licitar l'estada i han d’haver aprovat totes les assignatures de primer curs. 
És preferible però no obligatori que facin l’estada a tercer curs i/o primer 
quadrimestre de quart curs. Es podran presentar sol·licituds per a fer una estada 
Erasmus durant el primer curs, però les sol·licituds d'estades a universitats 
estrangeres que es facin durant el primer curs només es tramitaran si l'alumne que 
hagi presentat la sol·licitud aprova totes les assignatures de primer. 

  
2. Els estudiants de la URV que hagin estat seleccionats per a participar en un 

programa de mobilitat han de proposar al coordinador o coordinadora de 
mobilitat de departament, la Dra. Lídia Gallego, mitjançant el document 
específic, les assignatures de la universitat d'acollida que volen cursar i les 
assignatures de la URV per les quals sol·liciten l'equivalència acadèmica. 

  
 2.1. Els alumnes no podran reconèixer crèdits corresponents a assignatures que 

tinguin suspeses al grau d’anglès. 
  
 2.2. Els alumnes podran reconèixer els crèdits d’assignatures de les quals 

s’hagin matriculat però als exàmens o avaluacions de les quals no s’hagin 
presentat. 

  
 2.3. Llevat que la Universitat d’acollida indiqui el contrari, el nombre màxim 

de crèdits que ha de cursar-hi l'estudiant és de trenta crèdits durant un 
semestre i de seixanta crèdits durant un any. 

   
 2.4. Llevat que la Universitat d’acollida indiqui el contrari, el nombre mínim 

de crèdits que ha de fer-hi l’estudiant és de divuit per semestre i trenta-sis 
per any. 

  
 2.5. No es podran fer reconèixer assignatures URV que tinguin prerequisits si 

no s’acredita que es compleixen aquests prerequisits. 
   
 2.6. Si l’alumne, un cop sigui a la universitat d’acollida, vol canviar alguna 

assignatura de les que haurà triades prèviament, abans de fer el canvi ha de 
requerir el corresponent vistiplau de la coordinadora departamental de 
mobilitat, Dra. Lídia Gallego. 

   
 2.7. Si l’alumne suspèn totalment o parcialment una assignatura a la universitat 

d’acollida, el reconeixement dels crèdits no serà pas possible. L’alumne 
s’haurà de tornar a matricular dels crèdits corresponents a la URV. Moltes 
universitats estrangeres tenen mecanismes que possibiliten l’aprovat de 
l’assignatura. Correspon a l’alumne esbrinar si la universitat d’acollida 



disposa d’aquests mecanismes i, en cas positiu, fer els tràmits oportuns per 
acollir-s’hi. 

   
 2.8. L’alumne podrà matricular el treball de fi de grau i fer-lo a la universitat 

d’acollida sempre que compti amb el vistiplau de la coordinadora de 
mobilitat departamental, Dra. Lídia Gallego. 

   
  El vistiplau només es donarà quan l’alumne pugui acreditar que està duent 

a terme a la universitat d’acollida un treball similar amb el seu 
corresponent tutor de la universitat d’acollida. 

   
  L’alumne també podrà matricular el treball de fi de grau i fer-lo a distància 

des de la universitat d’acollida sempre que compti amb el vistiplau de la 
coordinadora de mobilitat departamental, Dra. Lídia Gallego, i el vistiplau 
del tutor URV del treball de fi de grau. En aquest cas, la tutorització del 
treball de fi de grau es realització a distància, però des de la URV. La 
defensa es farà a la URV presencialment. La defensa es podrà fer 
virtualment si el tutor i els membres de la comissió avaluadora hi estan 
d’acord. 

  
3. Els estudiants que vulguin fer una estada ERASMUS + a una universitat del 

Regne Unit i d’Irlanda hauran d’acreditar un domini de l’anglès equivalent al 
nivell B2 o superior. 

  
 3.1. Els estudiants que vulguin fer una estada ERASMUS + a una universitat 

situada a un país no anglòfon (p.e., Islàndia, Polònia, Alemanya) no han 
d’atestar el domini de la llengua d’aquests països si han comprovat que les 
classes de les assignatures de les quals s’hi hauran matriculat es fan en 
anglès. 

  
  Abans de partir cap a una universitat d’acollida no anglòfona l’alumne 

ha de comprovar, doncs, en quina llengua s’hi fa cada assignatura de 
la qual vulgui matricular-se. Si l’assignatura cursada no es fa en 
anglès, l’assignatura només li serà reconeguda si l’alumne acredita el 
nivell B1 de la llengua en la qual s’hagi impartit l’assignatura. 

  
4.  Abans de partir cap a la universitat d’acollida, l’alumne ha de fer a mans de la 

coordinadora de mobilitat del departament, Dra. Lídia Gallego, una còpia del seu 
Learning Agreement. 

  
5. El reconeixement d’assignatures es durà a terme de la següent manera: 
  
 5.1. Es farà la mitjana de totes les notes obtingudes. La nota resultant 

s’introduirà com a nota a totes les assignatures matriculades a la URV. Si 
l’alumne es matricula de cinc assignatures a una universitat britànica i hi 
obté notes que sumen 40 punts, la mitjana és un vuit i per tant totes les 
assignatures de les quals estigui matriculat a la URV tindran la nota 8 
(notable). 

  



 5.2. Aquest càlcul de nota només té en compte les assignatures APROVADES 
en el país d’acollida. Les assignatures totalment o parcialment no es 
reconeixeran. 

 

Aquesta normativa complementa la normativa de mobilitat d’estudiants de grau de la 
Universitat Rovira i Virgili aprovada en acord del Consell de Govern de data 7 de març 
de 2013, modificada pels Consells de Govern de data 18 de desembre de 2013 i 25 de 
febrer de 2016, i consultable online a l’adreça: 
http://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/normativa-mobilitat/ 

Una normativa específica de mobilitat en els estudis de grau de la facultat de lletres no 
ha estat aprovada en acord de la junta de la facultat de lletres segons l’adreça: 

http://www.fll.urv.cat/ca/facultat/normatives/  

http://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/normativa-mobilitat/
http://www.fll.urv.cat/ca/facultat/normatives/

