
REGLAMENT D’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA RECI 
 
Preàmbul 
La Universitat de Girona va aprovar en la sessió 3/2020 de 19 de febrer l'Estratègia 
d’Internacionalització de la UdG que té, entre altres objectius, l'increment de les 
iniciatives d'internacionalització de la universitat i, específicament, el desenvolupament 
de projectes d'internacionalització a casa. En un context de globalització del 
coneixement i d'increment de la mobilitat de les persones, les mercaderies i les idees, 
els grans desafiaments de la humanitat tenen al mateix una dimensió local i una 
dimensió global. Per això, els estudis han de fomentar les habilitats relacionades amb 
aquest escenari global. 
En aquest sentit, el Consell de Govern de la Universitat de Girona va aprovar en sessió 
4/2013, de 18 de juliol de 2013 (eBOU-516) la reconeixement d'estudiant amb 
competència internacional (RECI). Posteriorment, en la sessió 3/2020 de 19 de febrer 
el Consell de Govern va aprovar una revisió d’aquesta Normativa que entrarà en vigor 
aquest proper 1 de setembre de 2021. El principal objectiu de la revisió de la normativa 
és la incorporació d’activitats d'internacionalització a casa en el catàleg d'activitats que 
poden donar lloc al RECI. 
 
Article 1. Objecte 
Aquest reglament té com a objecte desenvolupar els criteris necessaris per a l’aplicació 
de la menció del Reconeixement d'Estudiant amb Competència Internacional (RECI) en 
el suplement del títol europeu (STE), d'acord amb el que preveu l'esmentada normativa. 
 
Article 2. Competència internacional  
S’entén per competència internacional haver participat en un número suficient 
d’activitats acadèmiques vinculades amb l’àmbit internacional, que permeten 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-ho a les secretaries acadèmiques dels centres sempre que hagin 
participat, amb aprofitament, en tres activitats d’entre les que es recullen a l’article 4. 
 
3.1. 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 ha sigut 
estudiant de la UdG. 
 
3.2. Les activitats que s'han d'acreditar per l’obtenció de la menció RECI estan dividides 
en les nou vies de l'article 4. Es podrà obtenir el RECI amb la utilització d'almenys dues 
de les vies d’aquest article.  
 
3.3. Una mateixa activitat no pot ser utilitzada per dues vies diferents.  

https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/516


Article 4. Activitats susceptibles de reconeixement  
 
4.1. Pel reconeixement previst en aquesta normativa es tindrà en compte la participació 
en els programes que es relacionen a continuació  
 
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 a la sessió núm. 5/09, de 28 de maig de 2009, 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).  

b) Altres programes de mobilitat o intercanvi, que també són 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 a la sessió núm. 5/09, de 28 de maig de 2009, 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, és a dir la 
justificació d’un nivell superior al B2 d’alguna de les Terceres Llengües que es 
contemplen en el Marc terceres llengües del sistema educatiu català (anglès, 
francès, alemany, italià).  

f) Acreditar coneixements de més d’una tercera llengua amb el nivell exigit per obtenir 
el títol, és a dir la justificació d’un nivell B2 d’una quarta llengua, que podrà –o no- 
formar part del Marc terceres llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, 
alemany, italià). En aquesta via no es tindran en consideració altres llengües 
cooficials de l'Estat espanyol. Per a l’acreditació de la llegua nativa s’emprarà el 
criteri fixat pel Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona. 

g) Haver defensat i superat el Treball Final de Grau o Treball Final de Màster en una 
Tercera Llengua segons es descriuen en l’apartat e).  

h) Acreditar la participació amb aprofitament en la realització de pràctiques externes 
internacionals. Cas que les pràctiques realitzades siguin extracurriculars caldrà 
informe i/o valoració favorable del centre. Aquesta via pot contemplar també que la 
pràctica s’hagi realitzat en un àmbit nacional però amb un component de caràcter 
transcultural. En aquest cas també caldrà un informe i/o valoració favorable del 
centre. 

i) Superar tres activitats que formen part del catàleg d’activitats d’internacionalització. 
Els estudiants no podran presentar més de sis activitats d'aquesta via en el còmput 
total d'activitats per a l'obtenció del RECI. Les activitats d'aquest catàleg han de 
constar en el registre d'activitats amb reconeixement acadèmic, ja sigui en les de 
caràcter general o en les dels centres, i a banda hauran de ser considerades com a 



activitats específiques del RECI, seguint les instruccions del Servei de Gestió 
Acadèmica.  Les activitats que formin part d'aquesta via no implicaran mobilitat per 
a crèdits ni l’assoliment d’habilitats lingüístiques específiques. 

 
4.2. Els participants, amb aprofitament, d’un màster Erasmus Mundus tindran menció 
RECI 
 
Disposició final 
Aquesta reglamentació entrarà en vigor en el mateix moment que ho faci la nova 
Normativa sobre el reconeixement de l’estudiant amb competència internacional i 
anul·larà qualsevol altra que pugui existir en referència a aquesta normativa. 
 
 


