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1. FORMALITZACIÓ DE L’ACORD D’ESTUDIS
L’acord d’estudis (Learning Agreement pel programa Erasmus+ i Propi, i Acuerdo Académico per
Sicue) és el document en el qual el coordinador/a d’intercanvi i l’alumne/a acorden les assignatures
que es cursaran a la universitat de destinació i la seva equiparació amb les assignatures matriculades
a la UAB, per això és imprescindible mantenir una reunió amb el coordinador/a abans de marxar.
Això implica un compromís per a les dues parts que el signen: l’alumne es compromet a cursar unes
determinades assignatures a la universitat de destinació i, per la seva banda, el coordinador/a s’obliga
a equiparar-les per unes determinades assignatures de la UAB.
L’estudiant, prèviament, haurà de cercar tota la informació relativa a les assignatures que cursarà a la
universitat de destinació: CODI, NOM, CRÈDITS I CONTINGUTS. Posteriorment, l’estudiant haurà
de:







Introduir la proposta d’acord d’estudis a l’aplicatiu SIA
Imprimir- la.
Signar-la.
Concertar entrevista amb el coordinador d’intercanvi per presentar-la.
Fer-la signar pel seu coordinador, si prèviament han arribat a un acord.
Lliurar-la a la gestió acadèmica.

Seguidament us detallem les instruccions corresponents:
En primer lloc cal accedir a http://sia.uab.cat, a l’enllaç “Consulta sol·licituds d’intercanvi OUT”.
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Amb el NIU i la paraula de pas accedirem a l’àrea personal on consten les dades de la plaça
d’intercanvi obtinguda. Cal accedir a l’enllaç de l’apartat “Acord d’estudis” (veure imatges):

Accedim així al primer apartat de l’acord d’estudis, on donarem d’alta una a una les assignatures
que cursarem a la universitat de destinació.
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2. ASSIGNATURES A CURSAR A LA UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ
Hem d’omplir els següents camps:







El codi de l’assignatura (si n’hi ha).
Al camp descripció posarem el nom de l’assignatura.
Període d’estada: Primer, segon semestre o estada curs complert.
El número de crèdits a la columna de Crèdits locals i la seva equivalència en ECTS. En el cas
de que els crèdits estiguin només en ECTS podem posar el mateix número als dos camps. Si
el sistema de destinació no és en ECTS, podràs fer constar els crèdits corresponents en el
sistema emprat a destinació.
Cada cop que donis d’alta una assignatura cal gravar, (veure imatge).

Crèdits de la
universitat de
destinació

Crèdits ECTS

A la imatge de l’exemple hem donat d’alta vàries assignatures que cursarem a la universitat de
destinació.
Un cop introduïdes totes les assignatures que farem a destinació, passarem al següent punt,
“Relació Assignatures Universitat Destinació – UAB”.
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3. RELACIÓ ASSIGNATURES UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ - UAB
Al quadre de l’esquerra es poden veure les assignatures de la universitat de destinació que s’han
introduït (veure imatge). I a la dreta les assignatures del vostre pla d’estudis a la UAB que l’estudiant
pot seleccionar.
Aquí cal relacionar les assignatures que es faran a destinació amb les assignatures UAB que es volen
reconèixer. L’aplicatiu accepta diferents combinacions:
Per exemple:
 1 assignatura de la universitat de destinació per 1 de la UAB
 2 de la universitat de destinació per 1 de la UAB
 1 assignatura de la universitat de destinació per 2 de la UAB
En establir les equiparacions d’assignatures hi ha d’haver una semblança tant amb el contingut de
les assignatures com amb la càrrega lectiva (número de crèdits), encara que aquest fet haurà de
ser validat posteriorment pel coordinador d’intercanvis.
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Molt important: S’ha de gravar cada una de les relacions que es fan per separat. Per tant, s’han
de fer tantes gravacions com relacions es facin, en cas contrari, el document quedaria incorrecte si
es grava una sola vegada en finalitzar l’entrada de totes les assignatures (veure imatge).
Cada cop que gravem, a la part inferior de la pàgina es genera un registre amb la combinació creada.

4. RECONEIXEMENT DE MOBILITAT - GRAUS
Els reconeixements de mobilitat s’utilitzen per relacionar assignatures de la universitat de destinació,
quan no hi ha possibilitat d’equivalència amb les del pla d’estudis amb un màxim de 30 crèdits, previ
acord amb el coordinador d’intercanvis. Aquestes assignatures computen com a crèdits optatius de
quart curs, només en les titulacions de grau.
Per poder incloure aquestes assignatures a l’acord d’estudis i relacionar-les amb les de destinació,
hem de donar-les d’alta al quadre de la dreta i crear el codi corresponent. Per això, sota el llistat
d’assignatures de la dreta, clicarem a on posa: aquí (veure imatge). Si no es veu aquest missatge
s’ha de fer click a

per a que sigui visible.

Això ens portarà a un altre menú a on crearem el codi que ens interessi en funció dels crèdits que
necessitem i introduírem el nom de l’assignatura en la llengua que ens hagi indicat la universitat de
destinació. Veureu que el sistema us demana que la poseu en tres idiomes (català, castellà i anglès),
no feu cas i poseu en els tres apartats el mateix idioma de destinació.
Abans de continuar veure annex I al final del manual per saber com escollir i decidir la
codificació
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A continuació s’obrirà el menú a on posarem el codi que hem creat i farem clic a cercar:

Tot seguit s’obrirà l’espai a on hem de posar el nom de l’assignatura en el mateix idioma que a
destinació (al camp de descripció, a sobre on diu “Reconeixement de mobilitat”); important que sigui
al primer apartat anomenat OP070 – RECONEIXEMENT DE MOBILITAT.
Una vegada posat el nom, s’ha de clicar a la icona vermella que surt al costat del botó de modificar
per afegir el mateix nom en els dos camps restants corresponent als altres idiomes que demana el
sistema. S’ha de recordar que no cal traduir, encara que al sistema indiqui l’idioma, ha de ser el
mateix que a destinació en els tres apartats. Normalment, el de català surt per defecte ja posat,
heu de posar el corresponent al castellà i l’anglès, (veure pàgina següent).
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Farem clic en acceptar i tot seguit en “Inserir assignatura en la llista”(segons imatge pàgina anterior) i
ja tindrem incorporat el reconeixement com una assignatura més dins de la llista d’assignatures amb
el codi i el nom que hem definit i podrem relacionar-lo amb les assignatures de destinació tal i com
s’indica a la pàgina 5.
Important: Al l’acord d’estudis no pot constar més d’una assignatura de destí per un reconeixement
de mobilitat, ha de ser 1 assignatura de destinació per 1 reconeixement (del valor de crèdits
corresponent), no es poden fer combinacions.
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5. IMPRESSIÓ, SIGNATURA I LLIURAMENT DE L’ACORD D’ESTUDIS
Ara passem a la següent pantalla “IMPRESSIÓ, ESTAT I ALTRES DADES DE L’ACORD”.
Atenció: Aquesta pantalla és diferent segons el programa d’intercanvis al que pertanyi
l’alumne. Els alumnes que marxin amb el programa Propi o Sicue han de consultar la segona
imatge a la pàgina següent.
En el cas de Erasmus+ s’han d’introduir obligatòriament les següents dades:




Nivell de l’idioma que l’alumne ha certificat en el moment de la sol·licitud de la plaça
d’intercanvi.
Dates previstes d’inici i finalització de l’intercanvi
Pàgina web on està el catàleg de cursos de la universitat de destinació

Una vegada introduïdes les dades, cal gravar. La versió que es guardi quedarà com a proposta inicial
de l’acord d’estudis, es a dir, la primera part de l’acord abans de l’estada. Una vegada això ja podrem
procedir amb la impressió clicant a la icona corresponent.
ERASMUS+
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En el cas dels programes Propi i Sicue, no cal introduir cap dada per poder imprimir l’acord d’estudis,
només cal prémer les icones corresponents.
Programes Propi i Sicue

El sistema emet dues versions de l’acord d’estudis:



Acord d’estudis de la UAB (versió en català)
Acord d’estudis per a presentar a la universitat de destinació (versió en anglès o castellà):
“Learning agreement for studies Erasmus+”, “Acuerdo Acadèmico” per Sicue i “Learning
agreement” pel Propi.
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Per poder generar els documents per a la seva impressió posterior, hem de clicar primer a IMPRIMIR
ACORD UAB i desprès a IMPRIMIR ACORD UNI DESTINACIÓ.
És necessari imprimir l’acord UAB i l’acord per a la universitat de destinació de la següent manera:
Erasmus+:
1. Imprimir dues copies de la versió UAB que farem servir per presentar al coordinador
d’intercanvis durant l’entrevista, prèviament concertada, per acordar les equivalències.
2. Una vegada l’oficina d’intercanvis o el coordinador d’intercanvis hagi validat l’acord al sistema,
apareixerà una nova icona que permet imprimir la versió per a la universitat de destinació.
L’alumne haurà d’imprimir les dues copies d’aquesta versió (anglès o castellà) i lliurar-les junt
amb la versió UAB a la gestió acadèmica abans de fer l’automatrícula a la UAB.
3. Una setmana després d’haver lliurat les quatre copies a la gestió acadèmica, les podreu
recollir segellades i validades. Només presentareu a la universitat de destinació la copia en
anglès o castellà com a proposta inicial.
Programa Propi : El mateix que per Erasmus+ però no cal esperar per la signatura i validació de la
versió en anglès o castellà. L’alumne pot imprimir les copies per a la universitat de destinació junt
amb les copies de la versió en català per la UAB i portar-les en el mateix moment al coordinador per a
la seva signatura.
Sicue: El mateix que per Propi, però s’ha de tenir en compte que per destinació s’han d’imprimir 3
copies.
Important: En tots els casos, aquestes copies han de ser signades pel coordinador i per l’alumne i
lliurades a la gestió acadèmica abans de fer l’automatrícula a la UAB. En el cas de Sicue, la
signatura del Degà de la facultat també és requerida, per la qual cosa els documents no podran ser
retornats a l’alumne en el moment del lliurament a la gestió acadèmica com si passa amb el Propi.
A continuació podeu veure uns exemples d’impressió de les diferents versions d’acord d’estudis per a
cada programa d’intercanvis.
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EXEMPLES D’IMPRESSIÓ ACORD D’ESTUDIS UAB i UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ: Erasmus+
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EXEMPLES D’IMPRESSIÓ ACORD D’ESTUDIS UAB i UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ: Propi

EXEMPLES D’IMPRESSIÓ ACORD D’ESTUDIS UAB i UNIVERSITAT DE DESTINACIÓ: Sicue
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6. MATRICULACIÓ D’ASSIGNATURES D’INTERCANVI
Una vegada l’acord d’estudis està validat per la Gestió Acadèmica, les assignatures que es faran
durant l’estada d’intercanvi ja estan preparades per a ser matriculades. Per aquest motiu és molt
important tenir validat l’acord d’estudis abans del període oficial de matrícula. El procediment és
l’habitual mitjançant el procés d’automatrícula que feu servir cada any per a matricular-vos.
Només hi ha una particularitat, i és que en validar l’acord d’estudis, es crea una pestanya nova,
anomenada “Programa d’Intercanvi” (veure imatge), que conté les assignatures que contempla
l’acord d’estudis. Per tant, és molt important que en el moment de la matrícula, les assignatures es
marquin dins d’aquesta pestanya i no fora, en les que habitualment fèieu servir.
Els que marxeu un any sencer, matriculareu la totalitat de les vostres assignatures dins de la
pestanya d’intercanvi. I els que marxeu només un semestre, si a més a més, durant el semestre que
no esteu fora, voleu cursar assignatures a la UAB, heu de tenir present, que fareu servir totes les
pestanyes, es a dir, les que fareu fora les matriculareu dins de la pestanya d’intercanvi i les que fareu
a la UAB les marcareu dins de les pestanyes habituals.
De no fer-ho correctament, si les assignatures d’intercanvi es matriculen fora, quedarien qualificades
com “No presentat”, doncs, el sistema interpretaria que s’han fet a la UAB.
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7. MODIFICACIÓ DE L’ACORD D’ESTUDIS I/O MATRICULA (si escau)
És possible que una vegada ja esteu a destinació (també pot passar abans de marxar) necessiteu
modificar l’acord d’estudis, això suposa proposar una nova i definitiva versió del mateix, és per
aquest motiu, que s’ha de fer constar totes les assignatures de l’acord, tant les que són susceptibles
de canvi com les que no. Cal remarcar que s’ha de tenir molt clara la implicació dels canvis tant a la
matrícula de destinació com a la de la UAB, de manera que l’acord d’estudis acabi coincidint
exactament ambdues matrícules. Així, evitareu possibles problemes de reconeixement al vostre
expedient a la tornada.
Per fer canvis a l’acord d’estudis heu de tornar ha accedir al sia.uab.cat, tal i com s’explica en els
apartats anteriors, i realitzar els canvis necessaris:
1. Assignatures a cursar a la universitat de destinació: En aquesta pantalla s’han d’introduir
les noves assignatures de la universitat de destinació que s’hagin d’equiparar amb
assignatures de la UAB.
2. Relació d’assignatures de la universitat de destinació amb les assignatures de la UAB:
Abans de fer noves equiparacions s’hauran de desfer les ja existents que s’hagin de
modificar i/o eliminar. Per fer-ho simplement s’ha de clicar sobre la icona
que hi ha
al costat de cada equiparació.

Només per Erasmus+: Cal tenir en compte que, un cop esborreu una equiparació i n’establiu una
altra, haureu d’indicar-ne el motiu d’alta i baixa de les assignatures.
Hi ha motius predeterminats tant per les altes com per les baixes (veure imatges)”. Si cap dels motius
és el correcte, hi ha la possibilitat d’escriure el motiu a l’opció “ Altres (especificar)”.
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A continuació, haureu de seleccionar les assignatures que es vulguin equiparar (seleccionar tant
l’assignatura de la universitat de destí que es vol equiparar a la columna de l’esquerra com
l’assignatura de la UAB a la columna de la dreta, tal com s’explica en aparats anteriors. Cal recordar
que en establir les equiparacions d’assignatures hi ha d’haver una semblança tant amb el
contingut de les assignatures com amb la càrrega lectiva (número de crèdits). El mateix
procediment s’haurà de fer per cadascuna de les equiparacions que s’hagi de refer.
8. IMPRESSIÓ I LLIURAMENT DEL NOU ACORD D’ESTUDIS
S’ha de passar a la següent pantalla “IMPRESSIÓ, ESTAT I ALTRES DADES DE L’ACORD” i
procedir com s’explica a partir de la pàgina 10 exceptuant la pàgina 12.
Només per Erasmus+: En aquesta pantalla ja no s’haurà de tornar a introduir les dades referents a
“nivell del idioma” ni “dates previstes d'inici i finalització del intercanvi”.
Després s’ha de clicar sobre “GRAVAR”.
Finalment, heu d’imprimir o crear un PDF dels dos documents que el sistema us genera (Acord UAB i
Acord Universitat Destinació) i enviar-los al vostre coordinador d’intercanvis:


Si aquests canvis impliquen modificació de matricula a la UAB: Descarrega i emplena el
formulari: El trobareu a la web, a continuació de l’enllaç del manual que esteu consultant.
Al mateix document trobareu instruccions per a emplenar-lo.



Una vegada fets els canvis, tant el nou acord d’estudis com el full de modificació de
matrícula els has d’enviar al teu coordinador per correu electrònic.



Vist i plau del coordinador: Si el teu coordinador dona el seu vist i plau, es procedirà des de
la teva Gestió Acadèmica, a validar tant la nova equiparació d’assignatures com la matrícula
(si escau) i el nou acord d’estudis quedarà formalitzat.



Terminis per sol·licitar modificacions :
o Assignatures de 1r semestre: fins el 30 d’octubre
o Assignatures de 2n semestre i anuals : fins el 30 de març



Només s’admetrà un canvi per semestre
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Annex I: RECONEIXEMENT DE MOBILITAT - CODIFICACIÓ
Els alumnes, que per raó de que no trobin assignatures equivalents en el seu pla d'estudis amb les
assignatures de la universitat de destinació, poden acollir-se a fer us de la figura de “Reconeixement
de Mobilitat” amb un màxim de 30 crèdits i que computaran com optatives de 4t curs de grau.
Aquesta mena de crèdits es poden fer servir sempre i quan, junt amb el coordinador d'intercanvis,
s’hagi determinat la no equivalència, mencionada en el paràgraf anterior. Aquest serà
sempre el primer pas abans d'optar per aquest tipus d'assignatures.
1. El nom de la nova assignatura és: "Reconeixement de Mobilitat", que serà substituït a l’aplicatiu SIA
pel nom de l’assignatura per la qual s’equipara a la universitat de destinació tal i com s’explica en
aquest manual.
2. Molt important: Aquesta assignatura s'haurà de matricular igual que la resta dins de la pestanya
d'intercanvi (veure l’apartat de procediment de matricula)
3. La forma d'escollir el codi adient als crèdits que es necessitin és la següent:






Tots el codis comencen per 150xxx
El quart número correspon als crèdits que val l'assignatura: 1506xx (aquest codi correspon a
una assignatura de 6 crèdits)
Els últims dos números són el seqüencial de la assignatura, es a dir, les vegades que s'agafa
la mateixa quantitat de crèdits. Aquí s'ha de tenir en compte que seguim tenint el límit dels 30
crèdits.
Per tant, el seqüencial quedaria de la següent manera:







1506xx : Assignatures de 6 crèdits amb un seqüencial del 01 al 05, per tant,
només podeu agafar 5 assignatures de 6 crèdits, total 30.
1505xx : Assignatures de 5 crèdits amb un seqüencial del 01 al 06, per tant,
només podeu agafar 6 assignatures de 5 crèdits, total 30.
1504xx : El mateix però del 01 al 07.
1503xx : El mateix del 01 al 10.
1502xx : El mateix del 01 al 15.
1501xx : El mateix del 01 al 30.

Número crèdits assignatura destinació
150601

Número d’ordre d’assignatura amb el mateix nombre de crèdits

Números fixes
Un codi complert quedaria, per exemple: 150501, es tractaria d'una assignatura de 5 crèdits i
seria la primera que es matricula amb aquest valor. Si es necessites un altre del mateix valor de
crèdits, seria 150502, etc... També es poden fer combinacions amb diferents quantitat de crèdits
si així es necessita, sempre sense sobrepassar el màxim de 30 crèdits.
Aquesta codificació no admet decimals. En el cas de que l’assignatura a destinació tingui decimals
s’haurà d’arrodonir al valor inferior pels decimals entre 0,1 i 0,5 i al superior pels valors entre 0,6 i 0,8.
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