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Reglament d’aplicació de la Normativa sobre el 
reconeixement d’estudiant amb competència 
internacional (RECI) als estudiants de la Universitat 
de Girona 
Aprovat pel Consell de Govern en la sessió 11/2022, de 12 de desembre (eBOU-2817) 

 

 

Antecedents 

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 s’ha anat desenvolupament el reglament d’aplicació de 
la normativa. En aquest reglament s’han inclòs totes les qüestions aportades pels membres de 
la Comissió Delegada de Docència i Estudiants i de la Comissió Assessora de Política 
Internacional, així com per les secretaries acadèmiques dels centres docents. El text pretén 
reflectir la situació actual de les activitats susceptibles de reconeixement internacional, alhora 
que estableix el procediment i aclareix l’aplicació de les diferents categories.  

 

1. Aspectes generals de la normativa 

El reconeixement RECI està vinculat a un estudi, no a l’estudiant. L’estudiant podrà obtenir 
un reconeixement per a cada estudi cursat, ja sigui de grau o de màster. 

Les dobles titulacions es consideraran com un sol estudi a efecte del reconeixement. El 
reconeixement, quan s’obtingui, s’aplicarà a les dues titulacions. 

Els estudiants que participin en estudis universitaris impartits en la seva totalitat en una 
tercera llengua i els estudiants que participin en estudis interuniversitaris de caràcter 
internacional, com ara els màsters amb la menció Erasmus Mundus, tindran el reconeixement 
d’ofici. 

L’estudiant haurà de sol·licitar el reconeixement abans del tancament de l’expedient de l’estudi 
per al qual el sol·liciti, per tal que pugui constar en el suplement europeu del títol (SET). 

La menció RECI només es podrà concedir a partir d’activitats que la mateixa UdG pugui 
certificar, excepte les acreditacions lingüístiques externes. Per tant, només es tindrà en compte 
allò que l’estudiant hagi fet mentre era estudiant de la UdG.  

En relació amb les activitats que ha d’acreditar l’estudiant, les activitats que donen punts per 
a l’obtenció del reconeixement RECI estan dividides en categories. 

No es podrà utilitzar una mateixa activitat en 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. 

https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/2817


 
 

2 

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

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

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. 

 

2. Normes d’aplicació a les diferents categories 

Categoria a 

S’hi inclouen els programes i activitats internacionals de mobilitat de llarga durada que siguin 
susceptibles de reconeixement acadèmic, d’acord amb la Normativa de reconeixement i 
transferència de crèdits vigent. Es podrà sol·licitar un màxim de dues vegades. 

Categoria b 

S’hi inclouen les activitats internacionals de mobilitat o intercanvi de curta durada que siguin 
susceptibles de reconeixement acadèmic, d’acord amb la Normativa de reconeixement i 
transferència de crèdits vigent.  

S’entén com a “activitats internacionals de mobilitat o intercanvi de curta durada” les que 
tenen una durada d’entre 5 dies i 2 mesos, com per exemple els blended intensive programs 
(BIP). Es podrà sol·licitar un màxim de dues vegades. 

Categoria c 

S’hi inclouen les activitats internacionals solidàries i de cooperació al desenvolupament 
susceptibles de reconeixement acadèmic, d’acord amb la Normativa de reconeixement i 
transferència de crèdits vigent. Es podrà sol·licitar un màxim de dues vegades. 

Categoria d 

Es podrà sol·licitar fins a un màxim de dues vegades, sempre que s’hagin superat un mínim de 
18 ECTS. No s’admetrà un nombre de crèdits intermedi. 

Categoria e 

Es fixa el nivell B2 del marc de terceres llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, 
alemany, italià) com a nivell mínim a acreditar per a totes les titulacions. El reconeixement es 
realitzarà només a través d’acreditació, externa o interna. Només es podrà sol·licitar una 
vegada. 

Categoria f 

Es fixa el nivell B1 del marc europeu comú de referència per a les llengües com a nivell mínim 
a acreditar. El reconeixement es realitzarà només a través d’acreditació, externa o interna. 
Només es podrà sol·licitar una vegada. 

Les llengües cooficials de l’Estat espanyol no seran admeses en aquesta categoria. 
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Per a l’acreditació de la llengua nativa s’emprarà el criteri habitual a la UdG: certificació de 
l’estudiant d’haver cursat l’ensenyament secundari en una llengua diferent de les llengües 
cooficials de l’Estat espanyol. 

Categoria g 

S’haurà d’haver elaborat, defensat i superat el treball final de grau o de màster en una tercera 
llengua. Caldrà que aquest fet s’acrediti en l’acta del tribunal o en l’aplicació de TFGM. 

Aquesta activitat es podrà sol·licitar dues vegades només en el cas d’estudiants de doble 
titulació que hagin elaborat, defensat i superat dos treballs per separat.  

Categoria h 

Caldrà un informe o valoració favorable del centre tant en el cas de pràctiques externes 
realitzades en un àmbit nacional però amb un component de caràcter internacional com en el 
cas que les pràctiques realitzades siguin extracurriculars. 

Es podrà demanar un màxim de dues vegades. 

Categoria i 

Les activitats que formin part del catàleg d’activitats d’internacionalització no podran 
comportar mai ni mobilitat ni l’assoliment d’habilitats lingüístiques específiques.  

El catàleg d’activitats d’internacionalització s’anirà ampliant durant el curs acadèmic i estarà 
format per les activitats amb reconeixement acadèmic, ja siguin generals o d’un centre concret, 
que hagin rebut el reconeixement d’activitat internacional.  

Per obtenir un punt RECI en aquesta categoria caldrà justificar la participació en dues 
activitats. Es podrà demanar un màxim de dues vegades. 

Categoria j 

Per obtenir un punt en aquesta categoria caldrà haver superat l’assignatura amb metodologia 
docent internacional i l’activitat metodològica. A títol d’exemple, aquí s’hi inclourien les COIL 
realitzades en el marc d’una assignatura que complissin els requisits que marca el grup 
d’innovació docent de la UdG. 

 

3. Procediment administratiu per a l’aplicació del reconeixement RECI 

L’estudiant haurà de sol·licitar el reconeixement a través d’un tràmit en línia habilitat per a tal 
fi, identificant les activitats per les quals vol ser avaluat. 

Serà la secretaria acadèmica del centre la que validarà la sol·licitud. Un cop validada, 
s’introduirà el reconeixement RECI a l’expedient de l’estudiant i apareixerà tant en el SET com 
en les certificacions acadèmiques personals. 
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