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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 

1.1. Aquesta normativa té per objecte regular els ensenyaments universitaris que permeten 
a l’estudiant cursar diferents estudis en un mateix curs acadèmic per obtenir més d’un 
títol oficial. 

1.2. Aquesta normativa és d’aplicació als estudiants de la Universitat de Girona que 
compleixin els requisits d’accés als ensenyaments oficials de grau o màster universitari 
i vulguin cursar simultàniament dos o més plans d’estudis conduents a l’obtenció de 
títols oficials. 

1.3. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa els estudiants que ja 
disposin d’alguna de les titulacions implicades. Aquesta limitació inclou també els 
estudiants que siguin titulats d’ensenyaments ja extingits, quan aquests ensenyaments 
hagin estat substituïts per algun dels títols en qüestió. 

 
 
Article 2. Definicions 

A la Universitat de Girona es defineixen els conceptes següents: 

− Simultaneïtat d’estudis: consisteix a cursar diferents ensenyaments universitaris en 
un mateix curs acadèmic. L’estudiant pot dissenyar el seu propi itinerari o pot seguir un 
itinerari curricular específic, dissenyat per la Universitat, corresponent a la programació 
conjunta d’ensenyaments oficials. 

− Doble titulació: consisteix a cursar diferents ensenyaments universitaris en un mateix 
curs acadèmic seguint un itinerari curricular específic dissenyat per la Universitat que, 
evitant la duplicitat de continguts i aplicant una taula de reconeixement de matèries i 
assignatures d’acord amb l’equivalència de continguts i de competències, permet cursar 
simultàniament dos ensenyaments universitaris del mateix nivell acadèmic. 

Així mateix, es defineixen els itineraris següents: 

1. Itinerari personal de simultaneïtat: consisteix a començar a cursar un ensenyament 
universitari quan ja se n’està cursant un altre del mateix nivell acadèmic, ja sigui en el 
mateix centre o en un altre, o en una altra universitat, sense abandonar el primer 
ensenyament. 

2. Itinerari institucional: consisteix en un itinerari curricular definit per la Universitat de 
Girona. Se li atorgarà el nom de “Doble titulació” i se’n distingiran tres tipus: 

− Doble titulació a la Universitat de Girona: consisteix en un itinerari curricular 
dissenyat per la Universitat de Girona, ja sigui en un mateix centre o entre centres 
diferents, que permet cursar simultàniament dos ensenyaments oficials del mateix 
nivell acadèmic. 

− Doble titulació interuniversitària estatal: consisteix en un itinerari curricular 
dissenyat conjuntament entre universitats del sistema universitari català o de la resta 
de l’Estat que, evitant la duplicitat de continguts i aplicant una taula de reconeixement 
de matèries i assignatures d’acord amb l’equivalència de continguts i de competències, 
permet cursar simultàniament dos ensenyaments oficials del mateix nivell acadèmic. 
Requereix la signatura d’un conveni específic. 

− Doble/múltiple titulació interuniversitària internacional: consisteix en un 
itinerari curricular dissenyat conjuntament entre universitats de països diferents que, 
evitant la duplicitat de continguts i mitjançant un reconeixement recíproc de 
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continguts i de competències entre plans d’estudis, permet a l’estudiant obtenir un o 
més títols per cadascuna de les universitats participants en l’acord. Els títols expedits 
estan acreditats de manera independent d’acord amb la legislació de cada país i formen 
part de l’oferta oficial de les universitats participants. La col·laboració entre 
universitats de diferents països requereix la signatura d’un conveni específic. 

 
 
CAPÍTOL II. ITINERARIS 
Article 3. Itinerari personal de simultaneïtat 

3.1. L’estudiant ja matriculat en un primer ensenyament oficial de grau o màster universitari, 
a la Universitat de Girona o en una altra universitat, pot cursar simultàniament una altra 
titulació oficial del mateix nivell acadèmic. Per fer-ho, ha d’haver estat admès als 
ensenyaments que permeten obtenir aquests títols per les vies que estableix la legislació 
vigent segons el tipus d’ensenyament, d’acord amb les normatives de la UdG, i sense cap 
restricció addicional més enllà dels requisits acadèmics exigibles a la resta d’estudiants 
d’aquests ensenyaments. 

3.2. L’estudiant, un cop obtinguda la plaça, es matricularà de manera independent en 
cadascun dels ensenyaments i comunicarà al segon centre universitari la intenció de 
cursar simultàniament els ensenyaments. 

3.3.  La realització d’un itinerari personal de simultaneïtat d’estudis no implica la modificació 
de l’organització docent de cap ensenyament. Serà l’estudiant qui haurà de gestionar la 
compatibilitat d’horaris i dates d’avaluació. 

 
Article 4. Doble titulació de la Universitat de Girona 

4.1. La Universitat de Girona pot organitzar itineraris curriculars específics que facilitin als 
estudiants cursar simultàniament dos o més ensenyaments. 

4.2. Les dobles titulacions es poden organitzar en un mateix centre, entre diversos centres de 
la Universitat o amb altres universitats. 

 
Article 5. Doble titulació en centres de la Universitat de Girona 

L’itinerari per a la doble titulació pot establir-se entre titulacions del mateix nivell acadèmic 
impartides en un o en diversos centres de la Universitat de Girona. En el cas que s’estableixi 
entre diversos centres, caldrà definir-ne un com a centre de referència. 

 
Article 6. Doble titulació interuniversitària 

6.1. La Universitat de Girona pot organitzar itineraris conduents a dobles titulacions de grau 
i a dobles titulacions de màster universitari amb altres universitats del sistema 
universitari català o de la resta de l’Estat. 

6.2. La Universitat de Girona pot organitzar itineraris conduents a dobles o múltiples 
titulacions de grau, de màster universitari o de grau i màster universitari amb 
universitats estrangeres. 

6.3. Les dobles titulacions interuniversitàries es regularan en tots els casos mitjançant 
convenis específics, d’acord amb el model establert per la UdG, aprovats per les 
universitats participants, i que han de tenir en compte aspectes acadèmics, econòmics i 
de gestió. L’acord entre universitats permetrà als estudiants obtenir els títols acadèmics 
oficials de cadascuna de les universitats participants. 
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CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ 

Secció 1. Doble titulació en centres de la Universitat de Girona 

Article 7. Creació 

La doble titulació haurà de ser aprovada pel Consell de Govern, amb el vistiplau de la 
Comissió de Programació d’Estudis. En el cas d’estudis de grau, la proposta de doble titulació 
haurà de ser aprovada, prèviament, per cadascuna de les juntes dels centres implicats. En el 
cas d’estudis de màster universitari, la proposta de doble titulació haurà de ser aprovada per 
cadascuna de les juntes dels centres als quals el màster estigui adscrit. 

 
Article 8. Requisits de la memòria 

Caldrà presentar una memòria de doble titulació i una fitxa, segons els models i el 
procediment fixats a tal efecte. La doble titulació no suposarà l’elaboració d’un nou pla 
d’estudis, sinó d’un itinerari curricular específic que condueixi a la superació dels requisits 
dels dos estudis. Tampoc suposarà necessàriament una modificació de les memòries 
verificades de les dues titulacions que conformen la doble titulació ni una assignació nova de 
recursos docents. 

 
En la memòria de la doble titulació caldrà que, com a mínim, s’hi recullin els aspectes 
següents: 

− Justificació de la proposta: la memòria de doble titulació haurà d’anar acompanyada d’un 
estudi de viabilitat, interès i oportunitat en allò que es refereix a la capacitat docent del 
centre o centres proponents. 

− Disseny curricular i organització docent: el projecte haurà d’incloure una proposta 
curricular amb l’estructura de la doble titulació, amb indicació del nombre total de crèdits 
a cursar, el nombre de cursos acadèmics, les taules de reconeixements i equivalències i la 
planificació acadèmica anual. 

− Treball final de grau / treball final de màster: els estudiants podran escollir entre realitzar 
dos treballs diferents, un per a cadascun dels estudis, o un únic treball d’una temàtica que 
sigui adequada a ambdues titulacions, sempre que s’obtinguin les competències 
associades a les dues titulacions i es garanteixi la participació de professorat dels dos 
ensenyaments en el tribunal d’avaluació. 

El treball final sempre s’haurà de matricular i qualificar en cadascuna de les titulacions. 
En el cas de la realització d’un únic treball, els estudiants s’hi hauran de matricular en les 
dues titulacions el mateix curs acadèmic. 

− Informació: la programació docent de la doble titulació pel que fa a horaris, lloc 
d’impartició de les classes, organització de proves d’avaluació i qualsevol altra informació 
addicional en relació amb la doble titulació haurà d’establir-se i publicar-se segons els 
terminis estipulats per la UdG. 

− Centre docent de referència: en cas que una doble titulació integri estudis que es realitzen 
en centres docents diferents, es determinarà un sol centre de referència. Això suposarà 
que la gestió administrativa correspondrà a l’àrea d’estudis del centre docent de referència. 
En qualsevol cas, els dos centres implicats podran accedir d’igual manera als expedients 
dels estudiants i a qualsevol altra informació relacionada amb els estudis. 

− Seguiment de la qualitat: les dobles titulacions seran objecte d’un seguiment específic de 
qualitat definit pel servei de garantia interna de qualitat dels centres docents implicats. En 
cas de dobles titulacions basades en titulacions de centres diferents, ambdós centres 
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tindran accés a la informació específica i als indicadors de qualitat, però correspondrà al 
centre de referència assumir la coordinació del seguiment de la doble titulació. 

 

Article 9. Altres aspectes 

Les dobles titulacions tindran en compte, entre d’altres, els aspectes següents: 

− Coordinació d’estudis: Les dobles titulacions tindran una persona responsable de les 
tasques de coordinació d’aquests estudis, que serà designada pel rector o rectora, a 
proposta del degà o degana del centre docent de referència. Aquest encàrrec podrà 
comportar una reducció de la capacitat docent, d’acord amb el que prevegi la normativa 
reguladora vigent de la dedicació docent del professorat. 

− Representació estudiantil. Les dobles titulacions podran incloure delegats en els consells 
d’estudis, amb dret de veu però no de vot. 

− Horaris i calendari d’avaluació: Un cop aprovat l’itinerari de doble titulació, el centre o 
centres docents hauran d’assegurar la compatibilitat d’horaris, i fixar el calendari 
d’avaluació, sempre que sigui possible, en una franja setmanal no lectiva. 

 
 
Article 10. Modificació d’una doble titulació 

Per a la modificació d’una doble titulació, caldrà l’aprovació de la Comissió de Programació 
d’Estudis. Caldrà presentar un document de modificació que haurà de contenir, com a mínim, 
els aspectes següents: 

− Justificació de la modificació. 

− Descripció de la modificació. 

− Calendari d’implantació de la modificació. 

− Viabilitat tècnica i econòmica de la modificació. 

− Proposta d’informació de la modificació als estudiants. 
 

Article 11. Extinció d’una doble titulació 

Per a l’extinció d’una doble titulació, caldrà l’aprovació de la Comissió de Programació 
d’Estudis. Caldrà presentar un document d’extinció que haurà de contenir, com a mínim, els 
aspectes següents: 

− Calendari d’extinció curs a curs. 

− Extinció dels cursos, assegurant un mínim de dues convocatòries. 

− Proposta d’informació de l’extinció als estudiants. 
 
En cas d’extinció, s’haurà d’informar puntualment als estudiants que estan cursant aquesta 
doble titulació. Un cop aprovada l’extinció de la doble titulació, i extingits els diferents cursos, 
si l’estudiant no ha acabat de superar tot l’itinerari, haurà d’abandonar la doble titulació. En 
aquest cas, podrà optar per una de les dues opcions següents: 

− Continuar els dos estudis fent un itinerari personal de simultaneïtat. 
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− Continuar un dels dos estudis que conformen la doble titulació. En aquest cas, si 
compleix la normativa de permanència de les dues titulacions, podrà decidir quina de 
les dues continua. L’expedient de l’altra titulació es tancarà per extinció d’estudis. 

 
CAPÍTOL IV.1 ACCÉS, PERMANÈNCIA I PROGRESSIÓ 

Article 12. Accés a la doble titulació 

12.1. Accés a la doble titulació de grau 

L’estudiant de grau accedirà a la doble titulació mitjançant la preinscripció universitària (amb 
excepció de les titulacions definides pel Consell de Direcció que permetin l’accés per trasllat 
de 30 crèdits reconeguts). 

Quedaran exclosos d’aquest accés els estudiants que ja tinguin una de les dues titulacions. 
Aquesta limitació inclou els estudiants que siguin titulats d’un ensenyament ja extingit que 
hagi estat substituït per un dels títols que integren la doble titulació. 

 
12.2. Accés a la doble titulació de màster 

L’estudiant de màster accedirà a la doble titulació per preinscripció a la Universitat de Girona 
d’acord amb el procediment d’admissió vigent. 

Quedaran exclosos d’aquest accés els estudiants que ja tinguin una de les dues titulacions. 
Aquesta limitació inclou els estudiants que siguin titulats d’un ensenyament ja extingit que 
hagi estat substituït per un dels títols que integren la doble titulació. 

 
Article 13. Matrícula 

Els estudiants hauran de fer una sola matrícula, en els períodes que permetin realitzar-la de 
forma simultània als estudiants de les titulacions simples. Els límits de matrícula seran els 
determinats en els articles de permanència i progressió. 

S’aplicaran els preus marcats en el decret de preus de la Generalitat per a cada curs acadèmic. 
 

Article 14. Permanència 

A efectes del còmput de crèdits per matricular i de crèdits per superar, es considera la doble 
titulació com un únic ensenyament. 

De forma general, s’aplicaran els mateixos criteris que els de les normes de permanència 
vigents per a graus i màsters de la UdG. Malgrat això, donada la naturalesa de la doble 
titulació, es pot requerir, en alguns aspectes,  una aplicació mínimament adaptada de les 
normes de permanència i progressió vigents en estudis oficials de grau i màster universitari 
de la Universitat de Girona. 

En concret, per continuar els estudis de grau, els estudiants hauran de superar en els dos 
primers anys acadèmics assignatures amb un valor total mínim del 50 % dels crèdits de 
primer curs (a aquests efectes no computen els crèdits reconeguts). En cas contrari, no 
podran continuar aquests estudis a la UdG, però podran sol·licitar continuar en un dels dos 
estudis que componen la doble titulació, si és que compleixen la norma general d’haver 
superat, en els dos primers anys acadèmics, 30 crèdits. 

Si han superat més de 30 crèdits en la doble titulació, podran sol·licitar continuar en la 
titulació en què tinguin més crèdits superats. En cas que no arribin a aquest límit s’aplicarà 
el punt 5 de l’article 4 de la norma ordinària, únicament en el cas en què s’ofereixin places a 
la doble titulació per trasllat. 
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Els estudiants que s’han matriculat per primera vegada en el programa i que en el primer any 
acadèmic no aprovin el 50 % dels crèdits (a aquests efectes no computen els crèdits 
reconeguts) només podran matricular-se, per al segon any acadèmic, de crèdits de primer 
curs. 

 
Article 15. Progressió 

Per progressar en l’ensenyament caldrà matricular-se obligatòriament de les assignatures no 
superades en cursos anteriors. 

Els estudiants de les dobles titulacions han de matricular-se de les assignatures previstes per 
a primer curs, tal com s’ha establert en l’article anterior; ara bé, els estudiants a qui es 
reconeguin crèdits d’estudis anteriors podran matricular-se, a més de les assignatures de 
primer no reconegudes, en altres de segon curs fins a un nombre de crèdits igual al del 
requisit de primer curs. 

En qualsevol cas, els estudiants hauran de matricular-se de les assignatures que vulguin cursar 
seguint la seqüenciació de l’itinerari de la doble titulació. 

El nombre mínim de crèdits matriculats el primer any serà l’equivalent al 50 % del primer 
curs de l’itinerari de la doble titulació, i en anys successius serà el 40 %. 

El nombre màxim de crèdits matriculats el primer any serà el 100 % dels crèdits de primer 
curs de l’itinerari de la doble titulació. En cursos posteriors, el nombre màxim de crèdits 
matriculats serà el previst en el pla. 

 
Article 16. Abandonament voluntari i reincorporació 

Els estudiants que un cop iniciada la doble titulació vulguin abandonar-la, hauran de tenir en 
compte el següent: 

− No es podrà abandonar la doble titulació el mateix any d’accés a l’estudi. 

− A partir del segon any, es podrà demanar l’abandonament en qualsevol moment del curs 
i s’aplicarà en el següent curs acadèmic. 

− L’estudiant podrà reprendre l’estudi abandonat sempre que compleixi la norma de 
permanència, però haurà de tenir en compte els supòsits següents: 

1. Si ha finalitzat l’estudi no abandonat, amb l’itinerari complet i en disposició de demanar 
el títol, l’estudi que reprèn serà considerat com a segona titulació de grau i s’hi aplicarà 
el recàrrec corresponent. 

2. Si no ha finalitzat l’estudi no abandonat, podrà reprendre’l i el cursarà com a itinerari 
personal de simultaneïtat. 

 
Article 17. Exclusió per incompliment de la normativa 

Si els estudiants no han superat el 50 % dels crèdits de primer curs (permanència) en dos 
cursos acadèmics no podran continuar en la doble titulació. En aquest cas es podran 
matricular en l’estudi simple en què compleixin la normativa. 

Només podran tornar a la titulació en què no compleixen la normativa de permanència quan 
es doni el cas previst a la norma de permanència ordinària, segons el tipus d’estudi. 
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Article 18. Reconeixement de crèdits entre les dues titulacions 

S’aplicaran els reconeixements descrits en la taula d’equivalències de la memòria de la doble 
titulació. Es podran fer reconeixements per a altres titulacions, si escau, segons la normativa 
interna de la UdG. 

Les assignatures que pertanyen a les dues titulacions que formen part de la doble titulació 
s’incorporaran automàticament als dos expedients acadèmics. 

En cas que hi hagi assignatures que només pertanyen a una de les dues titulacions, però que 
en el pla d’estudis s’ha establert que s’han de reconèixer en l’altra, serà d’aplicació allò que 
estableixi el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus dels serveis 
acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per a cada curs acadèmic. 

El reconeixement de crèdits entre les dues titulacions es farà de forma automàtica a la 
finalització del període de qualificació de cada curs acadèmic. 

 
Article 19. Beques 

A l’hora de sol·licitar una beca, i mentre cursin la doble titulació, els estudiants hauran 
d’escollir un dels dos estudis. 

 
Article 20. Mobilitat 

Els programes de mobilitat es podran sol·licitar per als dos ensenyaments que formen part 
de la doble titulació. 

 
Article 21. Cens 

Els estudiants dels itineraris de doble titulació seran considerats estudiants d’ambdues 
titulacions, a tots els efectes. 

 
Article 22. Títol 

La finalització d’una doble titulació comporta l’obtenció de dos títols oficials (RUCT) i de dos 
suplements europeus del títol (SET), un per cadascun dels estudis que formen part de la doble 
titulació. 

S’entén que els estudiants han completat l’itinerari de la doble titulació quan han superat la 
totalitat dels crèdits exigits en l’itinerari curricular de doble titulació i tenen qualificats els dos 
treballs finals, cosa que implica l’acompliment dels requisits per a l’expedició dels dos títols 
considerats individualment. 

Als efectes de la concessió del premi extraordinari, s’aplica a les titulacions simples, i així 
mateix s’informa en el respectiu SET. 

Els estudiants hauran de fer efectiu el pagament dels dos títols. S’aplicarà el preu marcat pel 
decret de la Generalitat. 

 
Secció 2. Doble titulació interuniversitària 
Article 23. Requisits de la doble titulació interuniversitària estatal 

23.1. La doble titulació entre universitats del sistema universitari català o amb universitats 
de la resta de l’Estat es podrà realitzar entre ensenyaments del mateix nivell acadèmic, 
ja siguin graus o màsters. 
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23.2. La doble titulació interuniversitària estatal s’haurà d’establir entre titulacions amb 
denominació diferent i que difereixin entre si en, com a mínim, el 37,5 % dels crèdits 
ECTS. 

23.3. Per poder obtenir un títol de la UdG, els estudiants participants en dobles titulacions 
interuniversitàries estatals hauran de cursar a la UdG, com a mínim, el 50 % dels crèdits 
de la titulació, incloent-hi el treball final. 

23.4. Els centres responsables hauran de definir l’itinerari curricular que els estudiants han 
de cursar i la taula de reconeixement de crèdits entre les dues titulacions. 

23.5. Els estudiants hauran de complir els requisits d’accés i admissió a cadascuna de les 
titulacions. 

 
Article 24. Creació d’una doble titulació interuniversitària estatal 

24.1. La doble titulació ha de ser aprovada pels òrgans de govern del centre participant i pels 
òrgans de govern de la Universitat de Girona. El centre responsable haurà d’elaborar 
una proposta de doble titulació que contingui, entre altres: 

− Les titulacions oficials que s’assoleixen amb la doble titulació. 

− Les universitats participants. 

− La justificació de l’interès acadèmic de la proposta i la seva viabilitat econòmica. 

− La justificació de l’adquisició de les competències que consten a la memòria de 
verificació del títol de la UdG. 

− El nombre d’estudiants que rep i que envia cada institució. 

− La definició de l’itinerari curricular de doble titulació, amb indicació del nombre 
de crèdits que els estudiants han de cursar a la UdG per obtenir el títol. 

 
24.2. La doble titulació interuniversitària estatal requereix la signatura d’un conveni 

específic entre les universitats participants, d’acord amb el model establert per la UdG, 
que reculli, entre altres aspectes: 

− La denominació de les titulacions oficials que s’assoleixen amb la doble titulació. 

− El nombre de places ofertes en cadascuna de les universitats participants. 

− La gestió acadèmica i administrativa del programa. 

− Els requisits i criteris d’admissió dels estudiants. 

− La definició de l’itinerari curricular, amb indicació de les assignatures que s’han 
de cursar i superar en cadascun dels ensenyaments. 

− Les taules de reconeixement entre els crèdits cursats en l’itinerari específic de 
doble titulació i cadascuna de les titulacions que l’integren. 

− Les condicions econòmiques que s’apliquen als estudiants (despeses de 
matrícula, cost de l’expedició del títol, recàrrecs per matrícules successives, preu 
dels serveis complementaris, pagament del reconeixement dels crèdits, etc.). 

− La previsió d’ajuts a la mobilitat, si escau. 

− La cobertura d’assistència mèdica i sanitària dels estudiants durant l’estada a la 
institució d’acollida. 

− El calendari d’implantació. 
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− El nombre de crèdits que s’han de cursar de cada titulació. 
 
24.3.2  El vicerectorat competent haurà d’autoritzar l’establiment del conveni 

corresponent per a la doble titulació i indicar, si escau, els processos necessaris per 
implementar-lo. 

 
Article 25. Requisits de la doble titulació interuniversitària internacional 

25.1.  L’establiment d’itineraris de doble/múltiple titulació entre universitats de diferents 
països permet als estudiants obtenir un o més títols en cadascuna de les universitats 
participants. 

25.2  Els centres responsables han de definir l’itinerari curricular que els estudiants han 
de cursar i la taula de reconeixement de crèdits entre les dues titulacions. 

25.3.  Els estudiants han de complir els requisits d’accés i admissió a les titulacions d’acord 
amb la normativa aplicable a cada país. 

 

Article 26. Creació d’una doble titulació interuniversitària internacional 

26.1. La doble/múltiple titulació ha de ser aprovada pels òrgans de govern del centre 
participant i pels òrgans de govern de la Universitat de Girona. El centre responsable 
ha d’elaborar una proposta de doble titulació que contingui, entre altres aspectes: 

− Les titulacions oficials que s’assoleixen amb la doble titulació. 

− Les universitats participants. 

− La justificació de l’interès acadèmic de la proposta. 

− La viabilitat econòmica. 

− El nombre d’estudiants que rep i que envia cada institució. 

− La definició dels itineraris acadèmics previstos, amb indicació del nombre de 
crèdits que els estudiants que venen a la UdG han de cursar per obtenir el títol. 

 
26.2. La doble/múltiple titulació interuniversitària internacional requereix que les 

universitats participants signin un conveni específic, d’acord amb el model establert 
per la UdG. Aquest conveni ha de recollir aspectes acadèmics, econòmics i de gestió i, 
entre altres: 

− La denominació de les titulacions oficials que s’assoleixen amb la doble titulació. 

− El nombre de places que ofereix cadascuna de les universitats participants. 

− La gestió acadèmica i administrativa del programa.  

− Els requisits i criteris d’admissió dels estudiants, que han de complir els requisits 
d’accés i admissió de cadascuna de les universitats participants. 

− La definició de l’itinerari curricular, amb indicació de les assignatures que s’han de 
cursar i superar en cadascun dels ensenyaments. 

− Les taules de reconeixement entre els crèdits cursats en l’itinerari específic de doble 
titulació i cadascuna de les titulacions que l’integren. 

− El sistema de qualificació que s’aplica a la universitat estrangera i la seva 
equivalència a la UdG. 
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− Les condicions econòmiques que s’apliquen als estudiants (despeses de matrícula, 
cost de l’expedició del títol, recàrrecs per successives matrícules, preu dels serveis 
complementaris, pagament del reconeixement de crèdits, etc.). 

− La previsió d’ajuts a la mobilitat, si escau. 

− La cobertura d’assistència mèdica i sanitària dels estudiants durant l’estada a la 
institució d’acollida. 

− El calendari d’implantació. 

− El nombre de crèdits que s’han de cursar de cada titulació. 
 
26.3.  En tots els casos, el vicerectorat competent ha d’autoritzar l’establiment del conveni 

corresponent per a la doble titulació i indicar, si escau, els processos necessaris per 
implementar-lo. 

 
 
Disposició addicional primera 
Correspon als deganats i direccions dels centres docents resoldre les qüestions en disputa 
sobre la matèria regulada en aquesta normativa, valorant prèviament les circumstàncies 
al·legades pels estudiants. 

Així mateix, els consells d’estudis podran instar la Comissió de Govern del centre docent 
perquè proposi les actuacions que consideri necessàries per corregir disfuncions o per 
promoure modificacions normatives que resolguin els problemes detectats. 

 
Disposició transitòria 
Les dobles titulacions ja existents en centres de la UdG han d’adequar-se a la nova normativa 
el curs acadèmic 2021-2022. 

 
Disposició final única. Entrada en vigor 
Aquesta normativa entrarà en vigor el curs acadèmic 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Numeració de capítol corregida respecte a la normativa publicada al BOU. 
2 D’aquest punt en endavant, numeració d’articles corregida respecte a la normativa publicada al BOU. 
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