
																																																				 																	

Certificació i reconeixement de crèdits 

 

Certificat d’aprofitament  

Als estudiants que superin l'avaluació pròpia de cada curs (treball, exposició 
final o avaluació contínua) i que compleixin l'assistència mínima del 80% del 
total d'hores del curs, se'ls lliurarà un certificat d'aprofitament.  
El certificat d'aprofitament dóna opció al reconeixement de crèdits RAC o de 
lliure elecció. El nombre de crèdits susceptibles de ser reconeguts a la UVic-
UCC s'indica a la pàgina informativa de cada curs. 

Reconeixement de crèdits 

La durada mínima per optar al reconeixement de crèdits és de 15 hores; es 
podran reconèixer un màxim d’1 ECTS i de 3 crèdits de lliure elecció  per a les 
activitats de la Universitat d’estiu. Tenint en compte que el crèdit ECTS 
equival a 25 hores de l’alumne, les activitats que ho requereixen han de 
contemplar hores de treball fora de l’aula.  

El reconeixement de crèdits es considera automàtic però en el cas que hi 
hagi un desajustament entre les hores certificades i les previstes 
inicialment, es reconeixeran d’acord amb la documentació aportada. 

Certificat d’assistència  

Als estudiants que no superin l'avaluació del curs, que s'inscriguin en un 
curs sense avaluació, o bé que optin per no avaluar-se se'ls lliurarà un 
certificat d'assistència sempre que compleixin amb el 80% d'assistència al 
total d'hores del curs. El certificat d’assistència no dóna lloc a 
reconeixement de crèdits.  

Cursos d’Idiomes 
Els cursos d’idiomes es regeixen per la normativa de reconeixement de 
crèdits per a cursos d’idiomes. 

 

 



Segons la normativa acadèmica de la UVic-UCC 

No es podran obtenir crèdits de lliure elecció o RAC mitjançant cursos el 
contingut dels quals coincideixi en més d'un 20% amb els que l'estudiant ha 
de cursar per a l'obtenció del títol. 

No es podran obtenir crèdits RAC o de lliure elecció mitjançant la repetida 
participació en cursos el contingut dels quals coincideixi en més d'un 20% 
amb els d'una edició anterior. 

 

Sobre el reconeixement acadèmic dels cursos de la Universitat d’estiu en els 
6 crèdits RAC del total del pla d’estudis cursat 

La UVic-UCC permetrà incorporar un màxim de 2 ECTS que hagin estat 
cursats a una universitat d'estiu de la Xarxa Vives, incloent-hi la UVic-UCC 
(en el benentès que els cursos susceptibles de reconeixement acadèmic 
hauran de ser aprovats per la Comissió Acadèmica de la UVic-UCC) i sempre i 
quan existeixi una reciprocitat de reconeixement amb l'altra Universitat 
membre. 

 

Xarxa Vives d’Universitats 

Les altres universitats membres de la Xarxa Vives d'Universitats 
determinaran per a cada curs de la UVic-UCC, prèvia sol·licitud, la 
possibilitat de reconeixement i el nombre de crèdits.  

Els estudiants de la UVic-UCC que obtinguin un certificat d’un curs d’una 
altra universitat de la Xarxa Vives i vulguin optar al reconeixement de crèdits 
de ECTS o de lliure elecció,  hauran de fer una petició al seu cap d’estudis i 
consultar la relació de cursos de la Xarxa Vives amb la corresponent 
equivalència de crèdits UVic-UCC aprovada per la Comissió Acadèmica de la 
UVic-UCC. En el cas dels crèdits ECTS, la UVic-UCC reconeixerà els cursos 
d’altres universitats membres de la Xarxa Vives sempre i quan hi hagi 
reciprocitat de reconeixement en crèdits ECTS.  

Es reconeixeran els crèdits en funció de les hores que aportin els certificats 
de cada curs. 

Consulta la guía completa de cursos d’estiu de la Xarxa Vives d’Universitats. 
Consulta el Programa DRAC de mobilitat de la Xarxa Vives d’Universitats.  


