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Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UAB
(Acord del Consell de Govern de 10 de desembre de 2014)

CAL TENIR EN COMPTE PER A LA LECTURA QUE: Les «reproduccions literals» del Reial decret estan marcades
en cursiva. Així mateix, part de l’articulat no marcat en cursiva també és el desenvolupament del que diu el
Reial decret, perquè així ho preveu la mateixa normativa.
Preàmbul
Les pràctiques acadèmiques externes es van regular per primer cop en el Reial decret 1497/1981, de 19 de
juny, sobre programes de cooperació educativa. Posteriorment, el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre,
establia les directrius generals dels plans d’estudis dels títols universitaris de caràcter oficial i incorporava al
sistema el còmput acadèmic per crèdits.
Per tal d’adaptar el període al llarg del qual els alumnes podien dur a terme pràctiques en empreses al sistema
de crèdits, es va aprovar el Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre, que modificava el Reial decret
1497/1981, de 19 de juny, en què la principal novetat era la necessitat per als estudiants universitaris d’haver
superat el 50 % dels crèdits de la seva titulació per poder fer pràctiques acadèmiques externes.
En l’ordenació dels estudis universitaris oficials, introduïda per les exigències del procés de construcció de
l’espai europeu d’educació superior amb la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, i desenvolupada pel Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual
s’estableix l’ordenació dels estudis universitaris oficials, es va posar un èmfasi especial en el desenvolupament
de pràctiques acadèmiques externes pels estudiants universitaris, preveient que els plans d’estudis de grau han
d’incloure tota la formació teòrica i pràctica que l’estudiant ha d’adquirir (article 12.2).
Així mateix, l’Estatut de l’estudiant universitari, aprovat pel Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre,
reconeix, en l’article 8, el dret dels estudiants de grau a disposar de la possibilitat de fer pràctiques, curriculars
i extracurriculars, que es poden dur a terme en entitats externes i en els centres, les estructures o els serveis
de la Universitat, segons la modalitat prevista i garantint que serveixin a la finalitat formativa d’aquestes
(apartat f) i a comptar amb la tutela efectiva, acadèmica i professional (...) en les pràctiques externes que es
prevegin en el pla d’estudis (apartat g).
El 30 de juliol de 2014, amb l’objectiu de disposar d’una regulació més adequada a la legislació vigent i que
desenvolupi, precisi i aclareixi alguns dels aspectes que s’hi preveuen, com ara els objectius de les pràctiques,
les entitats col·laboradores, els destinataris, els requisits, les tutories i els continguts dels convenis, es va
publicar el Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, que regula les pràctiques acadèmiques externes dels
estudiants universitaris.
A la Universitat Autònoma de Barcelona es gestionen, cada curs acadèmic, aproximadament 9.000 convenis de
pràctiques acadèmiques externes, 6.000 dels quals corresponen a pràctiques curriculars i 3.000 a pràctiques
extracurriculars. Atesa la nova legislació que regula les pràctiques acadèmiques externes i el volum en constant
creixement de pràctiques que es gestionen a la Universitat, cal disposar d’un marc normatiu intern que
estableixi i reguli correctament les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Aquest marc normatiu pretén establir la regulació de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants
universitaris de la Universitat Autònoma de Barcelona, aclarint i simplificant els processos vinculats a la gestió
de les pràctiques acadèmiques externes amb el benentès que aquestes serveixin per a la formació integral dels
estudiants i afavoreixin l’adquisició de competències que els preparen per a l’exercici d’activitats professionals, i
el foment i l’increment del grau d’ocupabilitat.

_____________________________________________________
Pàgina 1 de 8

_____________________________________________________
Article 1. Objecte
1. L’objecte d’aquesta normativa és regular les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la
Universitat Autònoma de Barcelona en el marc de la seva formació acadèmica. Les pràctiques han d’anar
encaminades a completar l’aprenentatge teòric i pràctic de l’estudiant per tal de proporcionar-li una formació
completa i integral.
2. Així mateix, les disposicions que regulen les pràctiques acadèmiques externes curriculars s’apliquen a les
estades dels estudiants de la UAB en entitats col·laboradores per dur a terme els treballs de final d’estudis.
Article 2. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta normativa s’aplica a les pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars que
desenvolupin els estudiants de grau, màster i estudis propis de la Universitat Autònoma de Barcelona.
2. S’entén que són estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona aquells alumnes que estiguin
matriculats en qualsevol ensenyament que s’imparteixi a la Universitat Autònoma de Barcelona.
3. La matrícula en els estudis de la UAB implica que l’estudiant accepta les disposicions d’aquesta normativa.
Així mateix, s’informa de l’existència d’aquesta normativa a les entitats col·laboradores que subscriuen convenis
de cooperació acadèmica amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
Article 3. Finalitat de les pràctiques acadèmiques externes
La realització de les pràctiques acadèmiques externes respon a la necessitat de:
a) Contribuir a la formació acadèmica integral dels estudiants complementant-ne l’aprenentatge teòric i
pràctic.
b) Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional amb la qual es
trobaran en integrar-se al món laboral.
c) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques i metodològiques, així com contribuir al
creixement personal de l’estudiant.
d) Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria.
e) Afavorir la inserció laboral de l’alumnat de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Article 4. Modalitats
1. Les pràctiques acadèmiques externes poden ser curriculars o extracurriculars.
a) Són pràctiques acadèmiques externes curriculars aquelles que s’integren dins dels plans d’estudis i tenen
valor en crèdits ECTS.
b) Són pràctiques acadèmiques extracurriculars aquelles que no formen part del pla d’estudis i que, per a
l’estudiant, tenen un caràcter totalment voluntari. Tot i tractar-se de pràctiques extracurriculars, aquestes han
de tenir una vinculació directa amb els estudis que l’estudiant estigui cursant.
2. Les pràctiques acadèmiques externes es poden dur a terme dins de la UAB o en entitats col·laboradores, com
poden ser autònoms, empreses, institucions i entitats públiques i privades, dins de l’àmbit nacional i
internacional.
Article 5. Requisits d’accés
1. Per fer les pràctiques acadèmiques externes l’estudiant ha de complir els requisits següents:
a) Estar matriculat a l’ensenyament universitari al qual es vinculen les competències bàsiques que ha d’adquirir
amb les pràctiques.
b) En el cas de pràctiques acadèmiques externes curriculars, estar matriculat a l’assignatura vinculada del pla
d’estudis de què es tracti.
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c) En el cas de les pràctiques acadèmiques externes extracurriculars, haver superat un mínim de 120 crèdits,
per als estudis de grau.
d) No mantenir una vinculació laboral amb l’entitat col·laboradora on es vulguin fer les pràctiques o una relació
de parentiu de fins a segon grau amb algun directiu o amb el tutor o tutora extern. Excepcionalment, quan
l’estudiant vulgui desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes en una entitat amb la qual manté una
vinculació de caràcter laboral, o en la qual té una relació de parentiu de fins a segon grau amb algun directiu o
amb el tutor o tutora extern, el coordinador o coordinadora de la titulació o el càrrec equivalent, un cop
supervisada la idoneïtat i la realitat de les pràctiques, ha de sol·licitar al vicerector competent en la matèria una
autorització per tal que l’estudiant pugui desenvolupar les pràctiques a l’entitat amb la qual manté una relació
laboral o es donin les circumstàncies assenyalades.
Article 6. Convenis de cooperació educativa
1. La Universitat Autònoma de Barcelona subscriu convenis de cooperació educativa per a les pràctiques
acadèmiques externes de caràcter curricular de conformitat amb el següent:
1.1. La Universitat Autònoma de Barcelona pot subscriure convenis marc de pràctiques acadèmiques externes
amb les entitats col·laboradores que així es consideri i recolliran les disposicions bàsiques que regularan
l’estada de pràctiques de tots els estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona. En tot cas, han de
recollir:
a) El règim de permisos als quals té dret l’estudiant.
b) Les condicions de rescissió anticipada de les pràctiques.
c) L’existència d’una borsa o ajut a l’estudi per a l’estudiant i la manera que se satisfarà, en cas que
correspongui.
d) La protecció de dades de caràcter personal.
e) La regulació dels conflictes eventuals sorgits en el desenvolupament de les pràctiques.
f) Els termes del reconeixement de la Universitat de la tasca desenvolupada pels tutors de l’entitat
col·laboradora.
1.2. La Universitat, l’entitat col·laboradora i l’estudiant han de signar un conveni o un conveni específic de
pràctiques acadèmiques externes, , en funció de si s’ha subscrit prèviament o no un conveni marc, que
estableixi el caràcter curricular de les pràctiques i reculli les condicions concretes per desenvolupar-les. En tot
cas, el conveni ha de recollir:
a) La durada de l’estada de pràctiques, l’horari i el lloc on es duran a terme.
b) El projecte formatiu.
c) L’ajut o borsa a l’estudi, si escau.
d) Els aspectes que es relacionen en el punt anterior, en cas que no s’hagi signat un conveni marc amb
l’entitat col·laboradora.
2. Els convenis de pràctiques acadèmiques externes de caràcter extracurricular han de recollir, en qualsevol
cas, tots els aspectes continguts en els punts anteriors, sense que sigui necessari subscriure prèviament un
conveni marc amb l’entitat col·laboradora per subscriure el conveni de cooperació educativa que reguli les
pràctiques acadèmiques extracurriculars de l’estudiant.
Article 7. Estada de pràctiques: durada i horaris
1. Pel que fa a la durada de les pràctiques:
a) Les pràctiques acadèmiques externes curriculars tenen la durada prevista en el pla d’estudis corresponent,
segons l’equivalència establerta pels crèdits ECTS.
b) Les pràctiques acadèmiques externes extracurriculars tenen una durada no superior al cinquanta per cent de
la dedicació d’un curs acadèmic, i es duen a terme preferentment en la franja horària que permet més
compatibilitat amb els estudis. S’entén per curs acadèmic el període comprès entre el setembre d’un any i el
setembre de l’any següent.
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2. El conveni de cooperació educativa que signi l’estudiant estableix el calendari i l’horari previstos per a les
pràctiques, que en tot cas han de ser compatibles amb l’activitat acadèmica, formativa i de representació i
participació de l’estudiant a la Universitat.
Article 8. Projecte formatiu
El projecte formatiu ha de fixar, com a mínim, les competències que l’estudiant ha d’adquirir durant les
pràctiques, els objectius acadèmics i educatius, així com les activitats bàsiques per desenvolupar, que s’han
d’establir de manera que s’asseguri la relació directa entre les competències que s’han d’adquirir i els estudis
corresponents.
Article 9. Drets i deures dels estudiants
1. Durant el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes, els estudiants tenen els drets següents:
1. Ser tutelats, durant el període de durada de les pràctiques corresponent, per un professor o professora
de la Universitat i per un professional que presti serveis a l’empresa, la institució o l’entitat on duguin a
terme les pràctiques.
2. Ser avaluats d’acord amb els criteris establerts per la Universitat.
3. Obtenir un informe de l’entitat col·laboradora on han fet les pràctiques, amb menció expressa de
l’activitat desenvolupada, la durada i, si escau, el rendiment.
4. Percebre, en els casos en què així s’estipuli, una aportació econòmica de l’entitat col·laboradora, en
concepte de borsa o ajut a l’estudi.
5. Disposar de la propietat intel·lectual i industrial en els termes establerts en la legislació reguladora de la
matèria.
6. Rebre, de l’entitat col·laboradora, informació de la normativa de seguretat i prevenció de riscos
laborals.
7. Complir la seva activitat acadèmica, formativa i de representació i participació, comunicant-ho
prèviament, amb prou antelació, a l’entitat col·laboradora.
8. En cas de tenir una discapacitat, disposar dels recursos necessaris per a l’accés a la tutela, a la
informació, a l’avaluació i al desenvolupament de les pràctiques en igualtat de condicions.
9. Poder conciliar, en el cas dels estudiants amb discapacitat, el desenvolupament de les pràctiques amb
aquelles activitats i situacions personals derivades o connectades amb la seva situació de discapacitat.
10. Aquells altres drets previstos a la normativa vigent i/o als corresponents convenis de cooperació
educativa subscrits per la Universitat i, si escau, l’entitat gestora de pràctiques vinculada a aquesta,
amb l’entitat col·laboradora.
2. Així mateix, i durant el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes, els estudiants han de
complir els deures següents:
1. Complir la normativa vigent relativa a pràctiques externes establerta per la Universitat.
2. Conèixer i complir el projecte formatiu de les pràctiques seguint les indicacions de la persona tutora
assignada per l’entitat col·laboradora sota la supervisió del tutor o tutora acadèmic de la Universitat.
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3. Mantenir contacte amb el tutor o tutora acadèmic de la Universitat durant el desenvolupament de les
pràctiques i comunicar-li qualsevol incidència que pugui sorgir, així com fer l’entrega dels documents i
els informes de seguiment intermedi i la memòria final requerits.
4. Incorporar-se a l’entitat col·laboradora corresponent en la data acordada, complir l’horari previst en el
projecte educatiu i respectar les normes de funcionament, seguretat i prevenció de riscos laborals de
l’entitat.
5. Desenvolupar el projecte formatiu i complir amb diligència les activitats acordades amb l’entitat
col·laboradora d’acord amb les línies establertes al projecte.
6. Elaborar la memòria final de les pràctiques i, si escau, l’informe intermedi.
7. Guardar confidencialitat en relació amb la informació interna de l’entitat col·laboradora i guardar secret
professional sobre les seves activitats, durant l’estada i un cop finalitzada.
8. Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l’entitat col·laboradora,
salvaguardant el bon nom de la Universitat.
9. Qualsevol altre deure previst a la normativa vigent i/o als corresponents convenis de cooperació
educativa subscrits per la Universitat i, si escau, l’entitat gestora de pràctiques vinculades a aquesta,
amb l’entitat col·laboradora.
Article 10. Règim de permisos
1. L’estudiant té dret al règim de permisos següent:
a. Per exàmens, ja siguin parcials o finals: l’estudiant té permís tot el dia en què té lloc l’examen.
b. Per tutoria: l’estudiant té permís les hores indispensables per a la tutoria.
c. Per presentació de treballs acadèmics: l’estudiant té permís les hores indispensables per presentar els
treballs acadèmics.
d. Per representació i participació en els òrgans de govern i de representació de la Universitat: l’estudiant
té permís les hores indispensables per a les reunions i els processos electorals que corresponguin.
e. Per visita mèdica: l’estudiant té permís les hores indispensables per assistir a la visita mèdica.
f. Per altres casos aprovats conjuntament per l’entitat col·laboradora i la Universitat Autònoma de
Barcelona.
2. L’estudiant ha d’informar l’entitat col·laboradora, amb prou antelació, d’aquelles absències que siguin
previsibles i ha de presentar els justificants corresponents.
3. Les hores de pràctiques que no s’hagin pogut dur a terme a causa d’un permís poden comportar una
ampliació de la data d’acabament de l’estada de pràctiques equivalent al temps gaudit al permís, sempre que
aquesta ampliació es comuniqui i s’acrediti abans que s’acabi el període inicialment pactat amb la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Article 11. Ajut a l’estudi
Sempre que així es pacti en el conveni de cooperació educativa corresponent, l’estudiant pot percebre, de
l’entitat col·laboradora, un ajut a l’estudi.
Aquest ajut a l’estudi està sotmès a les disposicions en matèria fiscal i de seguretat social que puguin
correspondre en cada moment, segons el tipus de pràctiques acadèmiques externes que s’estiguin
desenvolupant.
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Article 12. Compromisos de l’entitat col·laboradora
1. L’entitat col·laboradora es compromet a designar una persona de la seva plantilla com a tutora externa.
Aquest tutor o tutora designat per l’entitat col·laboradora ha de ser una persona vinculada a l’entitat, amb
experiència professional i amb els coneixements necessaris per dur a terme una tutela efectiva. No pot coincidir
amb la persona que desenvolupa les funcions de tutor acadèmic de la Universitat.
2. El tutor o tutora extern ha de vetllar per la formació de l’estudiant, ha de fixar el pla de treball segons el
projecte formatiu i s’ha de coordinar amb el tutor o tutora intern designat per la Universitat Autònoma de
Barcelona.
3. Així mateix, el tutor o tutora extern es compromet a:
a) Acollir l’estudiant i organitzar l’activitat que ha de desenvolupar, d’acord amb el que s’estableix al projecte
formatiu.
b) Supervisar les activitats de l’estudiant, i orientar i controlar el desenvolupament de les pràctiques mitjançant
una relació amb l’estudiant basada en el respecte mutu i el compromís amb l’aprenentatge.
c) Coordinar-se amb el tutor o tutora intern designat per la Universitat segons el procediment establert.
d) Informar l’estudiant, de manera expressa, de l’organització i el funcionament de l’entitat i de la normativa
d’interès, especialment la relativa a seguretat i riscos laborals.
e) Proporcionar la informació complementària que necessiti l’estudiant per desenvolupar les pràctiques.
f) Proporcionar a l’estudiant els mitjans materials indispensables per desenvolupar les pràctiques.
g) Facilitar i estimular que l’estudiant aporti propostes d’innovació, millora i emprenedoria.
h) Facilitar al tutor o tutora acadèmic de la Universitat l’accés a l’entitat perquè pugui complir els fins propis de
la seva funció.
i) Guardar confidencialitat en relació amb qualsevol informació que conegui de l’estudiant com a conseqüència
de la seva activitat com a tutor o tutora.
j) Prestar ajuda i assistència a l’estudiant durant l’estada a l’entitat per resoldre aquelles qüestions de caràcter
professional que pugui necessitar en l’acompliment de les activitats.
k) Tractar les dades de l’estudiant d’acord amb la normativa reguladora de les dades de caràcter personal i
facilitar a l’estudiant els mitjans necessaris per tal que pugui exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició de dades.
4. Un cop acabada l’estada de pràctiques, el tutor designat per l’entitat col·laboradora ha d’elaborar un informe
final i presentar-lo, com a màxim, 15 dies després de la finalització de l’estada de pràctiques, segons el model
establert per la Universitat Autònoma de Barcelona en cada moment.
5. En cas que el tutor o tutora de la Universitat i el tutor o tutora designat per l’entitat col·laboradora acordin la
necessitat d’un informe intermedi, el tutor o tutora designat per l’entitat col·laboradora ha d’omplir el model
facilitat per la Universitat Autònoma de Barcelona i lliurar-lo a la Universitat en un termini de 15 dies a comptar
de la superació de la meitat del temps de l’estada de pràctiques de l’estudiant.
6. L’entitat col·laboradora es compromet a facilitar a l’estudiant un informe en què consti on ha dut a terme
l’estada de pràctiques amb menció expressa de l’activitat desenvolupada, la durada i el rendiment.
7. Així mateix, i quan correspongui, l’entitat col·laboradora es compromet a abonar a la Universitat Autònoma
de Barcelona l’import corresponent a les despeses de gestió i tramitació del conveni, segons les tarifes
aprovades en cada moment pel Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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Article 13. Reconeixement de la tasca del tutor o tutora extern
1. El reconeixement de la tasca del tutor o tutora extern per la Universitat Autònoma de Barcelona es fa d’acord
amb el que disposa la normativa que regula el personal col·laborador docent.
2. Les dades personals del tutor o tutora extern de l’entitat col·laboradora formen part d’un fitxer de la
Universitat Autònoma de Barcelona, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament de les pràctiques, fer el
seguiment de l’evolució dels estudiants i reconèixer la tasca dels tutors. De conformitat amb la legislació vigent
en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les persones designades com a tutores externes poden
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de dades davant de la Secretaria General de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Article 14. Relació entre l’estudiant i l’entitat col·laboradora
Atès el caràcter formatiu de les pràctiques acadèmiques externes, l’estada de pràctiques a l’entitat
col·laboradora en cap cas no implica l’existència de relació laboral ni funcionarial entre l’estudiant i l’entitat
col·laboradora.
Així mateix, tampoc es pot computar el temps dedicat per l’estudiant a l’estada de pràctiques per eximir-lo del
període de prova que pugui correspondre ni a l’efecte d’antiguitat, en cas que, en acabar l’estada de pràctiques,
l’estudiant s’incorpori a la plantilla de l’entitat col·laboradora.
Article 15. Assegurances
Per dur a terme les pràctiques acadèmiques externes, curriculars o extracurriculars, la Universitat Autònoma de
Barcelona exigeix a l’estudiant de subscriure una pòlissa d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil
complementària a l’assegurança escolar o a qualsevol altra que els estudiants tinguin contractades.
En cas que les pràctiques acadèmiques externes es duguin a terme dins d’un programa de mobilitat a
l’estranger, la Universitat Autònoma de Barcelona exigeix a l’estudiant de subscriure una pòlissa d’assegurança
complementària de mobilitat.
Article 16. Tutor o tutora acadèmic intern
1. La designació de tutor o tutora acadèmic de la Universitat es fa d’acord amb els procediments establerts per
aquesta:
a) Per a les pràctiques curriculars, el tutor ha de ser un professor o professora de la Universitat, amb
preferència de la mateixa facultat, escola o centre universitari en què estigui matriculat l’estudiant, i, si
escau, afí a l’ensenyament al qual es vinculen les pràctiques.
b) En el cas de les pràctiques extracurriculars, el tutor acadèmic ha de ser preferentment un professor o
professora de la Universitat que imparteixi docència en la mateixa branca de coneixement que
l’ensenyament cursat.
2. La Universitat ha de facilitar als tutors d’estudiants amb discapacitat la informació i la formació necessàries
per desenvolupar la seva funció.
Article 17. Propietat intel·lectual
Corresponen als estudiants els drets a la propietat intel·lectual i industrial en els termes establerts per les lleis
reguladores de la matèria.
Article 18. Extinció del conveni de cooperació educativa
Amb la finalitat de garantir l’adquisició de competències que preparin els estudiants per a l’exercici d’activitats
professionals, en facilitin la incorporació al mercat laboral i en fomentin la capacitat d’emprenedoria, la
Universitat Autònoma de Barcelona pot rescindir unilateralment els convenis específics de pràctiques
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acadèmiques externes si té coneixement o detecta que alguna de les parts incompleix la normativa aplicable i
els acords establerts.
Així mateix, tant l’entitat col·laboradora com l’estudiant poden rescindir unilateralment i anticipadament el
conveni de pràctiques acadèmiques externes signat, si el desenvolupament de l’estada de pràctiques infringeix
les disposicions previstes en aquesta normativa, la normativa general que les reguli, així com els termes
recollits en el conveni i els annexos que corresponguin.
Article 19. Concatenació de pràctiques acadèmiques externes
Per tal de garantir les finalitats essencials de les pràctiques acadèmiques externes, quan així ho vulguin l’entitat
col·laboradora i l’estudiant, i amb el vistiplau del tutor o tutora acadèmic de la Universitat, es poden concatenar
unes pràctiques acadèmiques externes amb transcendència curricular amb unes d’extracurriculars dins d’un
mateix curs acadèmic, sempre que es faci d’acord amb el procediment que la UAB tingui a aquest efecte.
Article 20. Mediació en casos de desacord entre l’empresa i l’estudiant
La Universitat Autònoma de Barcelona, a través del servei, el departament, la unitat o el càrrec que tingui
atribuïda la competència en matèria de pràctiques acadèmiques externes de l’estudiant, exerceix de mediadora
en cas que es produeixi un desacord entre l’entitat col·laboradora i l’estudiant.
Article 21. La Universitat Autònoma de Barcelona com a entitat col·laboradora
1. La Universitat Autònoma de Barcelona pot acollir estudiants d’altres universitats en règim d’estada de
pràctiques acadèmiques externes. Per tal que es puguin dur a terme, el càrrec de la UAB que tingui assignada
aquesta competència ha de signar, amb anterioritat a l’inici de l’estada de pràctiques de l’estudiant, un conveni
de cooperació educativa amb l’altra institució. Així mateix, aquests estudiants han d’acreditar la tinença i el
manteniment, durant l’estada de pràctiques a la UAB, d’una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil
suficient per cobrir qualsevol eventualitat que es pugui produir.
2. Igualment, la Universitat Autònoma de Barcelona pot acollir estudiants de la mateixa Universitat en règim
d’estada de pràctiques acadèmiques externes. Aquesta estada de pràctiques l’ha d’autoritzar expressament el
vicerector o càrrec que en cada moment tingui atribuïda aquesta competència. En aquest cas, la Universitat
dicta una resolució per autoritzar el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes dins la
Universitat i concreta tots aquells aspectes rellevants per a les pràctiques acadèmiques externes.
Article 22. Pràctiques acadèmiques externes i suplement europeu al títol
Un cop finalitzada l’estada de pràctiques, la Universitat Autònoma de Barcelona ha d’emetre, a petició de
l’estudiant, un document acreditatiu del desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes per a
l’estudiant.
Així mateix, finalitzada l’estada de pràctiques extracurriculars, la Universitat Autònoma de Barcelona ha
d’incloure les pràctiques acadèmiques externes al suplement europeu al títol (SET). Aquesta inclusió es fa
sempre que l’estudiant no hagi sol·licitat l’expedició del títol corresponent amb anterioritat a la finalització de
les pràctiques.
Article 23. Obligació d’estar al corrent dels pagaments a la seguretat social i expedients de
regulació de treball
La Universitat Autònoma de Barcelona pot exigir de l’entitat col·laboradora, prèviament a la subscripció del
conveni de cooperació educativa, si així ho considera oportú, un document a través del qual l’entitat
col·laboradora certifiqui que està al corrent del pagament de les quotes de la seguretat social que li puguin
correspondre, i que no està sotmesa a un expedient de regulació de treball.
Disposició addicional única. Entrada en vigor
Aquesta normativa entra en vigor l’endemà que l’aprovi el Consell de Govern i és aplicable a partir del curs
acadèmic 2014-2015.
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