ETSAB : CRITERIS GENERALS DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC
DE LES ESTADES DE MOBILITAT PER ESTUDIS (CONVALIDACIÓ)
GRAU EN ESTUDIS D’ARQUITECTURA (pla 2014)
1 ECTS = 25 hores (50% classe + 50% treball personal)

300 ECTS = 270 obl + 24 opt + 6 TFG
1 curs = 60 ECTS | 1 semestre = 30 ECTS

Nº MÀXIM DE CRÈDITS A MATRICULAR/CONVALIDAR:
ESTADA MOBILITAT ANUAL

ESTADA MOBILITAT SEMESTRAL

Màxim: 60 ECTS (+ 6 ECTS)
60 ECTS a la proposta de convalidació
+ opció 3/6 optatius addicionals a la tornada

Màxim: 30 ECTS (+ 3 ECTS)
30 ECTS a la proposta de convalidació
+ opció 3 optatius addicionals a la tornada

10‐15% OPTATIUS
Per elaborar la Proposta de convalidació, es recomana incloure com a mínim un 10‐15% de crèdits OPTATIUS del total
de crèdits a reconèixer a l’ETSAB, especialment quan es vol convalidar més de 25 ECTS en una estada semestral o de
50 ECTS en una estada anual.

CRITERIS DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC D’ASSIGNATURES :
Només es reconeixeran les assignatures incloses a la Proposta de Convalidació validada pel tutor ETSAB,
segons aquests criteris:

• ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Totes les assignatures obligatòries del grau ETSAB són susceptibles de ser convalidades per assignatures
cursades en mobilitat, sempre que hi hagi:
‐ afinitat de temari/continguts
‐ equivalència de càrrega lectiva (mesurada en ECTS i/o hores de classe)
‐ nivell de desenvolupament de les assignatures taller similar al nivell de l’ETSAB
Restriccions:

màxim 2 assignatures de la mateixa Matèria (màxim 1 si l’estada és semestral)

Matèries
GArqEtsaB

Projectes + Tallers temàtics
Representació Arquitectònica
Condicionaments i serveis
Arquitectura Legal i Gestió

Urbanística
Història + Teoria
Construcció
Estructures

• ASSIGNATURES OPTATIVES
A partir del curs 2020/2021 no es reconeixen assignatures optatives ETSAB concretes si no sacs de crèdits
optatius avaluables, que reben qualificació com una assignatura.
Qualssevol assignatura cursada en mobilitat es pot convalidar pel nombre de crèdits optatius avaluable
equivalent a la càrrega lectiva (mesurada en ECTS i/o hores de classe)
¡! El nombre d’hores lectives ha de ser acadèmicament significatiu:
mínim equivalent a 2 ECTS i sempre en múltiples de 0,5 ECTS
Està permès cursar més crèdits optatius dels 24 ECTS que inclou el pla d’estudis (fins a 18 ECTS més)

• TREBALL FINAL GRAU
El TFG no es pot convalidar pel cursat en mobilitat. S’ha de matricular i presentar sempre a l’ETSAB.
Només en determinats casos és possible fer el TFG (pla 2014) simultàniament en el mateix curs de l’estada
de mobilitat.

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OPTATIUS ADDICIONALS PER MOBILITAT:
Serà opció de l’estudiant de Grau sol∙licitar l’obtenció de crèdits optatius addicionals per mobilitat
internacional (3 ECTS per semestre) corresponents a determinades activitats fora de la proposta de
convalidació, sempre que s’aportin certificats acreditatius emesos per la escola de destí que indiquin
l’aprofitament i les hores de dedicació o equivalència en crèdits.
Tipus d’activitats:
‐ cursos de l’idioma del país de destinació, cursats en el marc de l’estada de mobilitat.
‐ altres activitats acadèmiques (no assignatures oficials) ofertades i certificades per la escola de destí
(workshops, seminaris, viatges d’estudi)
Nombre de crèdits a reconèixer:
‐
‐

cursos/activitats mínim 60 hores fins a 159 hores:
3 crèdits ECTS optatius (itinerari mobilitat)
cursos/activitats de 160 hores o més:
3+3 crèdits ECTS optatius (itinerari mobilitat)

Procediment:
> a la tornada de l’estada de mobilitat i en el termini indicat (abans del 30 d’octubre per estades
anuals, abans del 30 abril per estades de primer semestre) caldrà sol∙licitar a Relacions Internacionals
ETSAB el registre de l’activitat, aportant el certificat acreditatiu que indiqui hores cursades o nombre
de crèdits i aprofitament (original + 1 còpia)
> Els cursos registrats quedaran recollits a l’apartat Expedient > Activitats de l’estudiant com a crèdits
optatius addicionals per mobilitat internacional.
> L’estudiant pot sol∙licitar el reconeixement de ECTS optatius per Activitats via e‐secretaria
(Expedient > Reconeixement d’Activitats) i en el moment que aboni el pagament dels crèdits sol∙licitats
li quedaran incorporats al seu Expedient Acadèmic amb la qualificació descriptiva “Reconegut” i sense
qualificació numèrica. No computaran a efectes de la nota mitjana.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PEL RECONEIXEMENT DE LA MOBILITAT:
A l’inici de l’estada:
 proposta de convalidació acordada i validada amb el tutor ETSAB
A la fi de l’estada de mobilitat :
 Recull dels treballs realitzats a l’ escola de destí (arxiu format PDF)
 Certificat de qualificacions de les assignatures cursades emès per l’escola corresponent (original)
 Certificat acreditatiu activitats addicionals (si s’escau) emès per l’escola de destí, amb indicació de
les hores cursades i aprofitament (original + 1 còpia)
 Documentació + tràmits de final d’estada en funció del programa de mobilitat (certificat estada,
enquesta EU Survey, test idioma OLS, etc.)

QUALIFICACIONS:
La qualificació a incorporar a l’expedient de l’estudiant serà la certificada per la universitat on s’ha fet
l’estada de mobilitat, adaptada al sistema de qualificacions de l’escola.
La sots direcció de relacions internacionals de l’ETSAB validarà els resultats de la convalidació proposats
pels tutors. La Comissió de Convalidacions de l’escola resoldrà les al∙legacions presentades pels estudiants,
en els terminis que s’indiquin.
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