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Normativa sobre el reconeixement d’estudiant amb 
competència internacional (RECI) als titulats de la 
Universitat de Girona 
Aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 1/2020, de 19 de febrer de 2020 (eBOU-1855) 

Preàmbul 

En un context de creixent internacionalització del coneixement, d’augment exponencial de la 
mobilitat de les persones i de dimensió global dels grans desafiaments de la humanitat 
(socials, econòmics, polítics i ambientals), la formació dels estudiants ha de potenciar i ha de 
reconèixer les habilitats vinculades amb les competències internacionals. El reconeixement 
d’estudiant amb competència internacional (RECI) és, sobretot, una acreditació per a 
l’estudiantat que hagi assolit les habilitats necessàries per treballar en un context global. El 
RECI es planteja també com un mecanisme per estimular l’increment de l’oferta de formació 
en habilitats globals. 

Article 1. Objecte 

Per tal de destacar i acreditar l’assoliment de la competència internacional dels titulats en 
estudis de grau i de màster a la Universitat de Girona, s’estableix el reconeixement 
d’estudiant amb competència internacional i es determina que, en cas que s’obtingui, 
s’acreditarà en el punt 6 del SET i en les certificacions acadèmiques que s’emetin 
posteriorment a l’obtenció. 

Article 2. Competència internacional 

S’entén per competència internacional haver participat en un nombre suficient d’activitats 
acadèmiques vinculades amb l’àmbit internacional, que permetin acreditar la competència 
global de l’estudiant i la seva capacitat de treballar en un context internacional. 

Article 3. Reconeixement 

Per obtenir el reconeixement de la competència internacional, els titulats de la UdG hauran 
de sol·licitar-lo a la secretaria acadèmica del centre, sempre que hagin participat, amb 
aprofitament, en tres activitats de les que es recullen a l’article següent. 

Article 4. Activitats susceptibles de reconeixement 

1. Per al reconeixement previst en aquesta normativa es tindrà en compte la participació en
els programes que es relacionen a continuació o bé l’acreditació dels supòsits que s’esmenten
seguidament.

a) Els programes de mobilitat de llarga durada susceptibles de reconeixement acadèmic,
d’acord amb la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits, aprovada pel
Consell de Govern en la sessió núm. 5/09, de 28 de maig de 2009 (PDF), i modificada
pel Consell de Govern en les sessions núm. 8/12, de 20 de desembre de 2012 (eBOU-
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430), núm. 5/2014, de 19 de juny de 2014 (eBOU-648), núm. 1/2016, de 25 de febrer 
de 2016 (eBOU-834), i núm. 5/2019, de 16 de juliol de 2019 (eBOU-1669). 

b) Altres programes de mobilitat o intercanvi que també siguin susceptibles de 
reconeixement acadèmic, aprovats per les comissions de govern dels centres 
docents, en virtut del punt 2 de l’article 7 de la normativa citada en el punt anterior. 

c) Activitats internacionals de cooperació susceptibles de reconeixement acadèmic 
d’acord amb la Normativa de reconeixement i transferència de crèdits, aprovada pel 
Consell de Govern en la sessió núm. 5/09, de 28 de maig de 2009 (PDF), i 
modificada pel Consell de Govern en les sessions núm. 8/12, de 20 de desembre de 
2012 (eBOU-430), núm. 5/2014, de 19 de juny de 2014 (eBOU-648), núm. 1/2016, 
de 25 de febrer de 2016 (eBOU-834), i núm. 5/2019, de 16 de juliol de 2019 (eBOU-
1669). 

d) Haver superat un mínim de 12 ECTS en assignatures de la UdG impartides en 
llengua estrangera. 

e) Acreditar un nivell de tercera llengua superior a l’exigit per obtenir el títol. 

f) Acreditar coneixements de més d’una tercera llengua amb el nivell exigit per obtenir 
el títol. 

g) Haver defensat i superat el treball final de grau o el treball final de màster en una 
tercera llengua. 

h) Acreditar la participació amb aprofitament en la realització de pràctiques externes 
internacionals. En cas que les pràctiques realitzades siguin extracurriculars, caldrà 
un informe o valoració favorable del centre. 

i) Superar una o diverses activitats que formin part del catàleg d’activitats 
d’internacionalització aprovat per la Comissió de Política Internacional. 

2. En les activitats dels apartats a), b) i c) s’entendrà per aprofitament que la participació 
duta a terme permeti el reconeixement acadèmic previst. 

 

Disposició addicional 

En un termini màxim de sis mesos, la Comissió de Política Internacional aprovarà el catàleg 
d’activitats d’internacionalització i dictarà les instruccions adequades en execució de les 
normes reguladores d’aquesta matèria. 

 

Disposició derogatòria 

La Normativa per atorgar el reconeixement d’estudiant amb competència internacional 
(RECI) als titulats de la UdG, aprovada pel Consell de Govern el 18 de juliol de 2013 (sessió 
ordinària número 4/2013) i publicada al Butlletí Oficial de la Universitat de Girona número 
4/2013 (eBOU-516), quedarà derogada amb l’entrada en vigor de la norma present. 

 

Disposició final 

Aquesta norma entrarà en vigor l’1 de setembre de 2021, un cop publicada al Butlletí Oficial 
de la Universitat de Girona. 
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