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Si s’obté aquest reconeixement, s’acreditarà en el punt 6 del SET



Què és i com s’obté?

• 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.

• Els estudiants hauran de demostrar la participació, amb aprofitament, 
en 3 activitats d’entre les 9 categories possibles:



9 categories d’activitats
a) Els programes de mobilitat de llarga durada susceptibles de reconeixement acadèmic 

(Exemple: Erasmus, Prometeu)
b) Altres programes de mobilitat o intercanvi, que també són susceptibles de 

reconeixement acadèmic, aprovats per les comissions de govern dels centres docents 
(Exemple: International weeks, COIL)

c) Activitats internacionals de cooperació susceptibles de reconeixement acadèmic 
(Exemple: https://www.udg.edu/ca/viu/cooperacio-i-voluntariat)

d) Haver superat un mínim de 12 ECTS en assignatures en llengua estrangera
e) Acreditar un nivell de tercera llengua (anglès, francès, italià o alemany) superior al B2
f) Acreditar coneixements d’una quarta llengua amb el títol corresponent (Per exemple: B2 

d’anglès, italià, francès o alemany; o un títol d’altres llengües com àrab, rus, etc.).
Les altres llengües cooficials de l’estat espanyol no tindran la consideració de 4ª llengua. 
Per a l’acreditació de la llegua nativa: certificació d’haver cursat l’ensenyament secundari 
en una llengua no cooficial d’Espanya.

https://www.udg.edu/ca/viu/cooperacio-i-voluntariat


9 categories d’activitats (cont.)

g) Haver defensat i superat el TFG o TFM en una tercera llengua.
h) Acreditar la participació amb aprofitament en la realització de pràctiques 

externes internacionals
i) Justificar la participació en 3 activitats que formen part del catàleg 

d’activitats d’internacionalització aprovat per la Comissió de Política 
internacional (llista general i llista de Facultat). (Per exemple: viatge d’estudis 
a l’estranger). 
No es podran presentar més de 6 en el còmput RECI i hauran de comptar amb 
crèdits de reconeixement acadèmic (Per exemple: viatge d’estudis a 
l’estranger)



Aclariments

• No es pot utilitzar una mateixa activitat per a més d’una categoria.
• A cada activitat reconeguda se li atorgarà un punt. Caldran 3 punts per obtenir el 

reconeixement RECI.
• Es poden obtenir els 3 punts necessaris utilitzant un mínim de 2 categories.

• El reconeixement està vinculat a un estudi. Pot ser de grau o de màster. 
L’estudiant podrà obtenir, per tant, un reconeixement per a cada estudi cursat.

• La menció RECI només es podrà donar a partir d’activitats que la pròpia UdG 
pugui certificar per tant, només es tindrà en compte allò que l’estudiant hagi fet 
mentre era estudiant de la UdG



Procediment

• Cal que l’estudiant informi a secretària acadèmica del/s títol/s de llengües que 
té.

• Caldrà fer la sol·licitud del reconeixement a la secretaria acadèmica de la 
Facultat. L’estudiant haurà de demanar el reconeixement abans del tancament de 
l’expedient per a l’estudi per al qual el sol·liciti.

• Aquesta distinció RECI s’incorporarà en el Suplement Europeu del Títol.
• Per qualsevol dubte, podeu escriure a secacademica.fep@udg.edu

mailto:secacademica.fep@udg.edu
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