INDICACIONS
AL
PROFESSORAT
SOBRE
ESTUDIANTS D’INTERCANVI CURS 2019-2020

ELS

Davant l’extraordinària situació que estem vivint, s’han adoptant
des de el Rectorat les següents instruccions en relació als
estudiants de intercanvi, tant OUT (estudiants de la UAB que
estaven fora) com a IN (estudiants de fora que estaven estudiant
actualment a la UAB):
1.Als estudiants OUT se’ls ha donat la possibilitat de
retornar a la UAB i incorporar-se ara als estudis a la UAB.
El termini per accedir a aquesta incorporació extraordinària, en
el cas de l’alumnat de la UAB que ha de tornar, s’acaba el 3
d’abril de 2020.
•En cas que l’estudiant s’hagi de reincorporar amb posterioritat
als terminis fixats, pot tenir un pla específic que li permeti accedir
a l’avaluació del semestre.
•En el moment de la seva incorporació i fins a l’acabament del
curs, l’estudiant passa a formar part del grup ordinari i segueix
les mateixes indicacions que la resta de l’alumnat.
•El professorat que rebi aquest alumnat ha d’elaborar un pla de
treball per tal que l’estudiant pugui recuperar la docència que ja
s’ha impartit del febrer fins al març, a través de les indicacions
que consideri oportunes, incloent-hi, si escau, una adaptació en
línia de les activitats avaluatives que ja s’havien fet durant aquest
període ordinari presencial abans de passar a la docència en
línia.
•Cal remarcar que les activitats d’avaluació programades que no
es puguin realitzar ni adaptar per als casos objecte d’aquesta
instrucció s’han de substituir per d'altres que es puguin fer en la
modalitat no presencial.
2.Alumnat internacional IN que retorna al seu país d’origen
abans d’acabar el semestre. L’alumnat internacional que
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estava fent la seva estada a la UAB en el marc dels programes
de mobilitat internacional i que ha hagut de marxar abans
d’acabar l’estada i el programa formatiu acordat a la UAB pot
mantenir l’activitat acadèmica en línia fins al final d’aquest mateix
període acadèmic.
•El

professorat que atenia aquest alumnat internacional ha de
mantenir-lila docència virtual fins al final del període acadèmic,
independentment que l’activitat docent a la UAB retorni al mode
presencial.
proposta de seguiment en línia ha d’incloure, també,
l’avaluació de l’assignatura a través d’activitats avaluatives no
presencials que permetin emetre la corresponent qualificació,
que s’enviarà a la universitat d’origen seguint els procediments
ordinaris o extraordinaris que s’habilitin.
•La

•És

possible que, en un nombre reduït de casos coincideixi que
el professor fa docència en línia en l’horari de l’assignatura i que,
per diferència horària, l’estudiant no pugui seguir-la a temps real.
En aquests casos cal pactar un mecanisme alternatiu de
comunicació que garanteixi l’arribada de les informacions i
propostes d’aprenentatge i la eventual tutorització que necessiti.
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