
TRÀMITS A FER A LA UdG COM A ESTUDIANT SICUE 2023-2024 
 
 
 

Un cop iniciada la mobilitat 

Setembre 23 (febrer 24 estades de 

segon semestre) 

 En arribar a la destinació 

- Demanar signar el certificat 
d’arribada a destí i carregar a Mobout. 

- Demanar signar l’acord acadèmic. 

- Matricular les assignatures a cursar 
que formen part de l’acord 
acadèmic. 

- Canvis d’assignatures. 

Juny 24 (febrer 24 estades de 

primer semestre) 

 Abans de la tornada 

- Descarregar de Mobout, fer omplir, 

signar i segellar el certificat d’estada 
per part del responsable del centre 
de destí. 

 

Setembre 23 o febrer 24 ( estades de segon semestre) 

EN ARRIBAR A LA DESTINACIÓ 

1. Descarregar de Mobout el certificat d’arribada a destí o document d’incorporació, 
omplir-lo i demanar a la secretaria de la facultat de destí que signin i segellin. Carregar-
lo a Mobout. 

2. Cal assegurar-se que la persona responsable signa l’acord acadèmic i l’envia escanejat 
a la secretaria acadèmica de la facultat de Dret de la UdG 
secretaria.dretieconomiques@udg.edu. 

3. Inscripció de les assignatures a cursar que formen part de l’acord acadèmic. 

CANVIS D’ASSIGNATURES 

- Hi ha un termini d’un mes a partir de la incorporació a la universitat de destí per fer canvis. 

- Per tal de poder fer canvis, tant si són assignatures UdG com si són de la universitat de destí, 
s’haurà de contactar amb el professor Antonio López. A partir de tenir la seva conformitat es 
podrà continuar amb el tràmit. Els canvis fets no acceptats prèviament pel professor 
responsable quedaran invalidats. 

- Per formalitzar aquests canvis cal d’omplir l’anvers de l’acord acadèmic (imprès C) on serà 
necessari fer constar totes les assignatures a cursar amb els canvis incorporats, és a dir la 
configuració definitiva. 

 
 

Juny 23 o febrer 23 (estades de primer semestre) 

ABANS DE LA TORNADA 

Cal assegurar-se que el certificat d’estada estigui omplert amb les dates correctes d’inici i finalització 
d’estada, signat per la persona responsable i segellat. 

No s’acceptaran certificats d’estada amb correccions ni signats més de 7 dies abans de la finalització 
de l’estada. 

mailto:secretaria.dretieconomiques@udg.edu

