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Normativa sobre el reconeixement d’estudiant amb 
competència internacional (RECI) als estudiants de la 
Universitat de Girona 
Aprovada pel Consell de Govern en la sessió 1/2020, de 19 de febrer (eBOU-1855), i modificada en la 
sessió 11/2022, de 12 de desembre (eBOU-2817) 

 

 

Preàmbul 
En un context de creixent internacionalització del coneixement, d’augment exponencial de la 
mobilitat de les persones i de dimensió global dels grans desafiaments de la humanitat (socials, 
econòmics, polítics i ambientals), la formació dels estudiants ha de potenciar i reconèixer les 
habilitats vinculades amb les competències internacionals. 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. 

El Consell de Govern, en la sessió núm. 1/2020, de 19 de febrer de 2020 (eBOU-1855), va 
aprovar la “Normativa sobre el reconeixement de l’estudiant amb competència internacional 
(RECI) als titulats de la Universitat de Girona”. Aquesta normativa va entrar en vigor l’1 de 
setembre de 2021. 

Al llarg del curs acadèmic 2021-2022, la Comissió Delegada de Docència i Estudiants i la 
Comissió Assessora de Política Internacional, juntament amb les secretaries acadèmiques dels 
centres docents, han anat desenvolupant les línies d’aplicació per al correcte desplegament de 
la normativa. Fruit d’aquest treball, es fa necessària la modificació d’alguns aspectes del text 
original. 

 

Article 1. Objecte 
Per tal de destacar i acreditar l’assoliment de la competència internacional per part dels 
estudiants de grau i de màster de la Universitat de Girona, s’estableix el reconeixement 
d’estudiant amb competència internacional i es determina que, en cas que s’obtingui, 
s’acreditarà en el punt 6 del SET i en les certificacions acadèmiques que s’emetin 
posteriorment a l’obtenció del reconeixement. 

 

Article 2. Competència internacional 
S’entén per competència internacional haver participat en un nombre suficient d’activitats 
acadèmiques vinculades amb l’àmbit internacional que permetin acreditar la competència 
global de l’estudiant i la seva capacitat de treballar en un context internacional. 

 

 

https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1855
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/2817
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Article 3. Reconeixement 
Per obtenir el reconeixement de la competència internacional, els estudiants de la UdG hauran 
de sol·licitar-lo a través del tràmit electrònic establert per a tal fi, sempre que hagin participat, 
amb aprofitament, en activitats de les que es recullen en les categories de l’article següent. 

A cada activitat reconeguda se li atorgarà un punt, excepte a les activitats de la categoria i), en 
la qual caldran dues activitats per obtenir un punt. Caldran 3 punts per obtenir el 
reconeixement RECI. 

No es podrà utilitzar una mateixa activitat per a més d’una categoria, excepte les estades 
realitzades en el marc de programes de mobilitat internacional de llarga durada durant les 
quals s’hagin realitzat el TFG/TFM i/o les pràctiques. 

Es podran obtenir els tres punts necessaris utilitzant un mínim de 2 categories. 

En les activitats de les categories a), b) c) i i) s’entendrà per aprofitament que la participació 
duta a terme permeti el reconeixement acadèmic previst. 

 

Article 4. Activitats susceptibles de reconeixement 
Per al reconeixement previst en aquesta normativa es tindrà en compte la participació en els 
programes que es relacionen a continuació o bé l’acreditació dels supòsits que s’esmenten. 

a) Els programes internacionals de mobilitat de llarga durada susceptibles de 
reconeixement acadèmic, d’acord amb la Normativa de reconeixement i transferència 
de crèdits vigent. 

b) Les activitats internacionals de mobilitat o intercanvi de curta durada que també siguin 
susceptibles de reconeixement acadèmic, ja siguin de caràcter general o bé aprovades 
per les comissions de govern dels centres docents, d’acord amb la Normativa de 
reconeixement i transferència de crèdits vigent.  

c) Activitats internacionals solidàries i de cooperació al desenvolupament susceptibles 
de reconeixement acadèmic, d’acord amb la Normativa de reconeixement i 
transferència de crèdits vigent.  

d) Haver superat un mínim de 9 ECTS en assignatures de la UdG impartides en llengua 
estrangera. 

e) Acreditar un nivell de tercera llengua igual o superior al B2 en el marc de terceres 
llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, alemany, italià). 

f) Acreditar coneixements de més d’una tercera llengua amb un nivell igual o superior 
al B1 del marc europeu comú de referència per a les llengües. 

g) Haver elaborat, defensat i superat el treball final de grau o de màster en una tercera 
llengua en el marc de terceres llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, 
alemany, italià). 

h) Acreditar la participació amb aprofitament en la realització de pràctiques externes 
internacionals o de pràctiques externes realitzades en un àmbit nacional però amb un 
component de caràcter internacional. Tant en aquest últim cas com si les pràctiques 
realitzades són extracurriculars caldrà un informe o valoració favorable del centre. 
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i) Superar diverses activitats amb reconeixement internacional que formin part del 
catàleg d’activitats amb reconeixement acadèmic. 

j) Haver superat una assignatura d’estudis de la UdG amb metodologia docent de 
component internacional. 

 

Qüestions no previstes 
La Comissió Delegada de Docència i Estudiants i la Comissió Assessora de Política 
Internacional vetllaran pel correcte compliment de la normativa i del seu reglament 
d’aplicació. La resolució de totes les qüestions no previstes en aquesta normativa en relació 
amb el reconeixement internacional correspon al rector, que prèviament valorarà les 
circumstàncies al·legades pels estudiants i els informes o propostes de resolució elaborats pels 
òrgans de direcció dels centres docents dels estudiants afectats.  

 

Disposició derogatòria 
La Normativa per atorgar el reconeixement d’estudiant amb competència internacional 
(RECI) als titulats de la UdG, aprovada pel Consell de Govern el 18 de juliol de 2013 (sessió 
ordinària número 4/2013) i publicada al Butlletí Oficial de la Universitat de Girona número 
4/2013 (eBOU-516), quedarà derogada amb l’entrada en vigor de la norma present. 

 

Disposició final 
Aquesta norma entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Universitat de Girona. 

https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/516?_ga=2.247567047.1917537459.1588576712-160384026.1584089592
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