
 
 

NORMATIVA DE MOBILITAT INTERNACIONAL 
d’estudiants del Grau de Medicina 

 
La mobilitat internacional d’estudiants del Grau de Medicina de la UVic-UCC es farà 
fonamentalment en format de pràctiques internacionals durant el cinquè curs del grau, 
coincidint amb l’assignatura Pràctica Clínica III i tindrà una durada de dos mesos 
naturals. La UVic-UCC i la Facultat de Medicina disposen d’un Àrea de Relacions 
Internacionals, Servei de Carreras Professionals, Vicedeganat i una Oficina de Relacions 
Internacionals que donen suport a aquesta mobilitat internacional.   
 
En aquet document es presenta del punt 1 al 11 la normativa que regula la mobilitat 
curricular internacional. I en el punt 12 la normativa que regula la mobilitat extra-
curricular internacional.  
 
1) BENEFICIARIS I REQUISITS 
1.1. Estar matriculat al Grau de Medicina de la UVic-UCC. Tant en el moment de 
presentar la sol·licitud com també durant el període de la mobilitat internacional. 
1.2. Ser ciutadà d’un estat membre de la Unió Europea o estar en possessió d’un 
permís de residència vàlid per residir a Espanya durant el període de realització de la 
mobilitat. 
1.3. Tenir superats com a mínim 180 crèdits de la titulació en el moment de la 
sol·licitud.  
1.4. La mobilitat estarà condicionada a la matriculació de l’assignatura Pràctica Clínica 
III (11 ECTS). Cada ECT té una equivalència de 25 hores d’activitat formativa (275 
hores). Les pràctiques generals suposen un 80% d’aquesta activitat formativa, per tan 
els alumnes hauran d’assolir un mínim de 220 hores de pràctiques en mobilitat. 
1.5. Haver contractat l’assegurança de mobilitat que ofereix la UVic-UCC per a tots les 
estudiants que realitzen estades de pràctiques a l’estranger. 
1.6. Tenir coneixement suficient de la llengua vehicular de l’entitat d’acollida. 
1.7. A banda d'aquests requisits generals, els sol·licitants hauran de complir els 
requisits específic descrits en aquest document tant en el moment de realitzar la 
sol·licitud, com durant el curs de la mobilitat. 
1.8. Cada estudiant podrà gaudir de beques Erasmus de 2 mesos, quan la mobilitat es 
realitzi en els països membres d’aquest programa i condicionat a la disponibilitat 
d’aquestes beques.  
 
2) PROCEDIMENTS PER SOL·LICITAR UNA PLAÇA DE MOBILITAT INTERNACIONAL 
2.1 Les places disponibles per a la mobilitat es podran consultar al Campus Virtual, 
Comunitat – Carreres Professionals- Pràctiques a l'estranger- Oferta de pràctiques, o a 
l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Medicina.  
2.2 S’ha d’omplir degudament i enviar el formulari de sol·licitud on-line de l’aplicatiu 
dins dels terminis de sol·licitud establerts que es poden consultar al punt 3 d’aquesta 
normativa. 
2.3. Si un estudiant té contactes i un acord amb un centre sanitari internacional per fer 
una mobilitat per pràctiques ho ha de comunicar a l’Oficina de Relacions Internacionals 
de la Facultat de Medicina. L’estudiant haurà d’entregar el document de proposta de 
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plaça degudament emplenada per l’entitat on voldria realitzar l’estada de pràctiques. 
Des de la Facultat de Medicina es valorarà l’adequació de la mobilitat als objectius 
d’aprenentatge definits a l’assignatura Pràctica Clínica III. Si la mobilitat garanteix 
l’assoliment d’aquests objectius l’UVic-UCC contactarà amb aquet centre per a la 
signatura d’un conveni de mobilitat de pràctiques. Aquesta plaça no s’oferirà 
públicament i s’adjudicarà directament a l’estudiant que ha proporcionat el contacte.    
 
3) TERMINIS DE SOL·LICITUD 
 
Calendari de sol·licituds de pràctiques a l'estranger: 
https://www.uvic.cat/practiques-estranger/informacio 
 
4) PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
La selecció de sol·licituds presentades la realitza la Coordinació Acadèmica de 
Relacions Internacionals del centre, tenint en compte els criteris de selecció següents: 

1. Expedient acadèmic (70%).  
2. Carta de motivació (20%). L’estudiant presentarà, per escrit, una exposició dels 
motius pels quals demana participar en un programa de mobilitat internacional. 
3. Coneixement d’idiomes (10%). Es un requisit un nivell suficient de la llengua de 
l’entitat d’acollida que ve definit per aquesta entitat. Es valorarà el coneixement 
avançat d’aquest idioma. 

 
Una vegada seleccionades les sol·licituds, s’assignaran les places de mobilitat, tenint en 
compte el nombre de places disponibles per a l’intercanvi amb cada universitat/centre 
sanitari i les preferències expressades pels estudiants sol·licitants. En el cas que les 
universitats foranes exigeixin algun altre requisit addicional, serà indispensable que els 
sol·licitants el compleixin (per exemple l’acreditació d’un nivell d’idioma o un certificat 
oficial, l’assistència obligatòria a cursos específics de la seva universitat). 
La coordinació acadèmica de relacions internacionals de la Facultat es reserva el dret 
de desestimar les sol·licituds que no vagin acompanyades de la documentació 
requerida i especificada en el punt 2 anterior d’aquesta normativa. 
 
5) RESOLUCIÓ 
La resolució de la convocatòria es comunicarà en els terminis i d’acord amb les pautes 
establertes per el Servei de Carreres Professionals.  
 
 
6) RECURSOS 
Contra la resolució de la convocatòria es podrà presentar un recurs per escrit al 
Vicedeganat de Relacions Internacionals de la Facultat de Medicina en un termini 
màxim de set dies naturals des de la publicació de la resolució. 
Aquest recursos en resoldran en un termini màxim de 14 dies naturals des de  la 
publicació de la resolució.  
Aquest resolució final serà definitiva.  
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7) RENÚNCIA  
 
L’estudiant haurà d’acceptar o renunciar a la plaça de mobilitat curricular per 
pràctiques internacionals. 
Formalitzar la renuncia per correu electrònic a careers.service@uvic.cat 
 
 
8) RECONEIXEMENT D’ASSIGNATURES 
Una vegada aprovada la sol·licitud de mobilitat, es procedirà a redactar el Learning 
agreement for traineeships (LAT) per a cada candidat. Aquest document inclou els 
pràcticums que es cursin a la universitat o centre de destí relacionats amb l’assignatura 
Pràctica Clínica III.  
No es podrà realitzar cap canvi en aquest document sense aprovació prèvia per part de 
la Facultat de Medicina a través de la Oficina i Vicedeganat de Relacions Internacionals. 
La Facultat de Medicina de la UVic-UCC avaluarà les practiques internacionals amb 
criteris similars als dels estudiants que han realitzat l’assignatura Practica Clínica III en 
centres vinculats a la Facultat i es tindrà en compte l’avaluació realitzada pel tutor del 
centre de destí.  
 
 
9) AJUTS 
Tota la informació referent al ajuts es poden trobar a la web de la UVic-UCC: 
www.uvic.cat (Internacional->Mobilitat i intercanvi->Estudiants UVic ) 
 
10) FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA A LA UVic-UCC 
És un requisit indispensable estar matriculat a l’assignatura de Pràctica Clínica III en el 
moment de realitzar la mobilitat. 
 
11) OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
11.1. La gestió de l'admissió a la universitat de destí serà responsabilitat de l'estudiant 
interessat. La Coordinació Acadèmica de Relacions Internacionals de la Facultat 
anunciarà les candidatures a les universitats de destí i l'estudiant haurà d'enviar tots 
els documents requerits per aquesta. 
11.2. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les normes fixades en 
aquesta convocatòria, així com l'obligació de seguir les instruccions dictades per 
l'Oficina de Relacions Internacionals de la UVic-UCC i la coordinació Acadèmica 
Relacions Internacionals de la Facultat. 
11.3. Els beneficiaris han de complimentar tots els documents associats al programa 
d'intercanvi específic que determini l'Àrea de Relacions Internacionals o el Servei de 
Carreras Professionals de la UVic-UCC.  
11.4. L'incompliment de les obligacions previstes en els apartats anteriors i en concret 
el referit a l'aprofitament acadèmic, podrà comportar la rescissió de la plaça de 
mobilitat, excepte causa de força major acceptada pel Consell de Direcció de Centre de 
la Facultat. El beneficiari pot haver de reemborsar els fons que en concepte d'ajuda 
financera hagi pogut rebre si així ho determina l'Oficina de Relacions Internacionals de 
la UVic-UCC. 
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12) PRÀCTIQUES EXTRA-CURRICULARS  
 
Per fer una pràctica extra curricular l’estudiant s’ha de matricular de l’assignatura de 
Pràctiques Extra-Curriculars. 
El cost d’aquesta matriculació correspon a la taxa administrativa i té un cost únic de 
60,00 €. 
 
És indispensable contractar l’assegurança de mobilitat que ofereix la UVic-UCC per a 
tots les estudiants que realitzen estades de pràctiques a l’estranger. 
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