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Abans d’iniciar la mobilitat 

Maig-Juny 

ACORD ACADÈMIC (document que 
recull les assignatures a cursar al destí i 
les equivalents a matricular a la UdG) 

- Per a la preparació de l’acord 
acadèmic (imprès C) cal contactar 
amb el professor encarregat del 
SICUE, Antonio López Estudillo 
antonio.lopez@udg.edu. 

Juliol 

MATRÍCULA UdG 

- Matrícula a la UdG segons el 
calendari habitual de la facultat. 

 

 
 

ACORD ACADÈMIC  

Maig-juny 

Per a la preparació i tramitació de l’acord acadèmic s’ha de contactar amb el professor Antonio López 
antonio.lopez@udg.edu. Cal tenir preparat el llistat d’assignatures a matricular a la UdG i haver 
consultat l’oferta d’assignatures de la universitat de destí. 

L’acord haurà d’estar signat abans de fer la matrícula per tal que la secretaria acadèmica pugui  
actualitzar l’expedient de mobilitat. 

Important! Qualsevol assignatura no superada el curs anterior, ja sigui no presentada, amb 
convocatòria anul·lada o suspesa, pot formar part de l’acord acadèmic. 

Juliol 

MATRÍCULA UdG  

- La matrícula s’ha de fer seguint el calendari que publica habitualment la facultat a 
finals de curs. S’hauran de matricular totes les assignatures incloses a l’acord i les que 
es cursin a Girona, en els casos d’estades semestrals. 

- Les assignatures incloses a l’acord d’estudis tindran assignat el grup AE al programa 
de matrícula. 

- Cal recordar que, abans de matricular assignatures noves, la normativa de matrícula 
obliga a matricular les assignatures matriculades i no superades el curs anterior, si és 
el cas. 

- Les assignatures obligatòries no superades el curs anterior, ja sigui per anul·lació de 
convocatòria, suspeses o no presentades SÍ poden formar part de l’acord d’estudis. 

- Atenció estudiants d’últim any, que matriculin menys de 60 crèdits i demanin la beca 
del ministeri: La normativa de beques obliga a matricular tots els crèdits pendents per 
acabar l’estudi, inclosos els 6 crèdits de reconeixement acadèmic que cal superar. Els 
crèdits que s’atorguen per l’estada feta no es poden reconèixer fins després de la 
tornada, la qual cosa impedeix el compliment del requisit de matrícula per a la beca. 
Per evitar la denegació de la beca per aquest motiu, es proposa el següent (es tracta 
d’una opció, en cap cas és obligatori): 

 
o Matricular una optativa més de les necessàries per cobrir provisionalment els 

6 crèdits de reconeixement acadèmic. 
o Dins del termini establert anul·lar convocatòria d’examen de l’optativa sobrant 

per tal que es pugui tramitar correctament el reconeixement dels crèdits 
atorgats per l’estada feta. No es podrà anul·lar la matrícula de l’assignatura. 
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