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Modificació Normativa de Mobilitat de la UA  
Aprovada per Consell de Govern de 27-10-2010 (BOUA de 05-11-2010) el següent:    

 
 
V. MOBILITAT D'ESTUDIANTS DE LA UA 
 

V.1. Requisits generals de l'alumnat 
 

18. Per a participar en els programes, l'alumnat haurà de reunir aquests requisits:  

 

a) Haver aprovat un mínim de seixanta (60) crèdits en la data especificada en la convocatòria 

del programa. Substituir per: Haver aprovat el mínim de crèdits que establisca la convocatòria 

corresponent en la data especificada en la mateixa. 

 

b) Estar matriculat en la UA en un pla d'estudis reconegut oficialment i que concloga amb 

l'obtenció d'un títol universitari oficial, tant en el moment de la inscripció en el programa com 

mentre dure aquest. En cada cas, la convocatòria específica anual establirà el nombre mínim 

de crèdits en el qual ha d'estar matriculat, que en cap cas podrà superar el nombre necessari 

per a l'obtenció del títol corresponent.  

 

c) En els programes de mobilitat internacional, l'alumnat haurà d'acreditar el nivell de 

coneixement lingüístic que establisca la UA en cada moment amb la finalitat d'assegurar el 

procés d'aprenentatge en la universitat de destinació. Podrà ser exigible un nivell superior quan 

l’establisca la universitat de destinació o estiga recollit en els acords interuniversitaris.  

 
 
V.2. Procediment de sol·licitud i selecció dels candidats 
 
19. L'alumnat que reunisca els requisits esmentats en els apartats anteriors, així com els 

requisits específics regulats en les corresponents convocatòries de mobilitat, s’haurà d'inscriure 

a través del Campus Virtual, emplenant el formulari de sol·licitud, i lliurar tota la documentació 

addicional que es detalle en cada convocatòria. 

 

20. Per a la selecció dels candidats s'aplicaran els criteris següents:  

 

a) Nota mitjana obtinguda per l'estudiant en la data especificada en la convocatòria (màxim10 

punts). Substituir per: Nota mitjana de l'expedient o qualificació definitiva de les proves d'accés 

a la universitat, segons corresponga, en la data especificada en la convocatòria. 
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La nota mitjana de l'expedient acadèmic de cada estudiant es calcularà d'acord amb el que 

estableix l'article 5 del RD 1125/2003: suma dels crèdits qualificats a l'estudiant multiplicats 

cadascun pel valor de les qualificacions que corresponguen, d'acord amb el barem recollit en 

aquest RD, i dividida pel nombre de crèdits totals qualificats en el seu expedient.  

 

En els casos en què en un expedient no figure la qualificació numèrica recollida en l'article 5.4 

del RD 1125/2003, s'aplicarà per a la seua conversió el barem següent: 

 

Matrícula d'honor: 10,00 punts 

Excel·lent:   9,00 punts 

Notable:   7,50 punts 

Aprovat:   5,50 punts 

Suspens:   2,50 punts 

 

Per a les assignatures adaptades es computarà la qualificació obtinguda en el centre de 

procedència. Si no hi haguera qualificació, no es tindran en compte a l'efecte de càlcul. Els 

crèdits obtinguts per reconeixement de crèdits corresponents a activitats formatives no 

integrades en plans d'estudis no seran qualificats numèricament ni computaran per al càlcul de 

la mitjana de l'expedient acadèmic.  

 

En el cas dels estudis de postgrau, la nota serà l'obtinguda en els estudis de grau o 

equivalents.  

 

b) En els programes de mobilitat internacional a països que no siguen de parla hispana es 

valorarà el nivell de coneixement de la llengua només quan l'estudiant acredite estar en 

possessió d'un nivell superior de llengua a l'exigit com a requisit d'accés.  

 

 

21. Les places es distribuiran per ordre de puntuació i no s’adjudicaran més places que les 

oferides. En cas que diversos estudiants obtinguen la mateixa puntuació i calga fer una 

selecció entre ells, tindrà prioritat qui tinga un major nombre de crèdits superats.  

 


