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NORMES REGULADORES DE LA INSCRIPCIÓ COM A ESTADES ESPORÀDIQUES EN 

MÀSTERS UNIVERSITARIS DE LA UB  
         
 
Preàmbul 
 
Aquesta  regulació  té  com  a  objectiu  principal  donar  resposta  a  la  petició  de  poder matricular 
assignatures d’un màster universitari de  la Universitat de Barcelona  (UB) per sota del mínim de 
crèdits que estableix  la normativa de permanència de  la UB vigent per als estudiants de màsters 
universitaris, sense que en cap cas no impliqui l’accés al màster universitari. 
 
 
1. Àmbit d’aplicació 
 
Aquesta regulació és aplicable als estudiants d’universitats espanyoles  i segons el que s’indica a 
continuació: 
 
— Afecta  els  estudiants de màsters universitaris o de doctorat que  cursen  els  seus  estudis  en 
altres universitats catalanes o de l’Estat  espanyol o bé de la mateixa Universitat de Barcelona. 
 
—  Afecta  els  titulats  de  màsters  universitaris  que  han  obtingut  el  títol  a  la  Universitat  de 
Barcelona. 
 
—  Afecta  la  inscripció  en  assignatures  de  màsters  universitaris  dels  quals  la  UB  és  l’única 
universitat participant o d’assignatures en màsters interuniversitaris en què la UB és la universitat 
coordinadora. 
 
— En els màsters universitaris en els quals  la UB és una Universitat participant no coordinadora, 
correspondria a  la universitat coordinadora establir  les bases que  regulin  la possibilitat o no de 
formalitzar un tipus d’inscripció similar al de les estades esporàdiques. 
 
Així mateix,  aquesta  regulació no és  aplicable  als estudiants d’universitats  i  centres d’educació 
superior estrangers, atès que  fan estades esporàdiques a  la UB en el marc de  la Normativa de 
mobilitat internacional d’estudiants de la Universitat de Barcelona. 
 
2. Requisits 
 
El nombre màxim de crèdits d’un màster universitari de  la UB que es poden cursar dins el marc 
d’una estada esporàdica ha de  ser  inferior al mínim de  crèdits que determina  la normativa de 
permanència de la UB per a aquests estudis oficials. 
 
Pot  cursar  assignatures  d’un màster  universitari  de  la UB,  al marge  de  programes  o  convenis 
subscrits  per  la  UB,  l’alumnat  procedent  d’universitats  espanyoles  que  compleixi  el  requisit 
següent: 

Estar matriculat en alguna universitat espanyola en estudis oficials de màster universitari,  
estar  inscrit  com  a  alumne  en  un  programa  de  doctorat,  o  haver  obtingut  un  títol  de 
màster universitari a la UB. 
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3. Procediment de sol∙licitud i admissió 
 
3.1  Sol∙licitud 
 
Els  estudiants  d’universitats  espanyoles  que  vulguin  inscriure’s  en  assignatures  d’un  màster 
universitari de la UB ho han de sol∙licitar a la secretaria d’estudiants i docència (SED) del centre o 
centres que gestionin els màsters on es volen  inscriure d’assignatures en estada esporàdica. Des 
de la SED es fa arribar aquesta sol∙licitud a la coordinació del màster universitari en què l’alumne 
es vol inscriure perquè la resolgui. 
 
La sol∙licitud s’ha d’acompanyar de: 
 
a)  Una còpia del resguard de la matrícula en el màster que cursa l’estudiant, o d’inscripció en un 

programa de doctorat en la seva universitat de procedència, o còpia del document acreditatiu 
d’haver obtingut un títol de màster de la UB. 

b)  Tota altra documentació que consideri adient  la comissió de coordinació del màster en què 
l’alumne vol cursar les assignatures. 

 
3.2  Admissió 
 
La comissió de coordinació del màster ha de  resoldre  les sol∙licituds dels estudiants procedents 
d’universitats espanyoles d’acord amb els  criteris que hagi establert. Entre d’altres,  la  comissió 
pot tenir en compte els criteris següents: 
 
a)  Expedient acadèmic dels estudis previs que  li han donat accés al màster o al doctorat que 

cursa l’estudiant. 
b)  Interès de  la  sol∙licitud  com  a  element  complementari  clau per  a  la  formació de  l’alumne, 

com, per  exemple, necessitar  assolir més  crèdits per  tenir  els  300  crèdits necessaris per  a 
l’accés al doctorat. 

c)  Adequació del programa que  l’estudiant  vol  cursar  a  la UB  a  la  seva  actual  formació en  la 
universitat de procedència.  

d)  Criteris que la comissió hagi establert per a l’admissió d’alumnes ordinaris en el seu programa 
de màster universitari. 

 
La  comissió  de  coordinació  del màster  universitari  no  admetrà  les  sol∙licituds  que  comportin 
l’augment, en alguna de  les assignatures, de més d’un 20 % del nombre màxim d’alumnes que 
poden ser admesos en aquell programa de màster. L’admissió de les sol∙licituds no pot comportar 
en cap cas un augment de la necessitat de professorat.  
 
La sol∙licitud pot ser denegada si la comissió ho considera necessari per raons docents.     
 
La  resolució  s’ha  de  comunicar  directament  a  l’estudiant  que  ha  fet  la  petició.  Si  aquesta  és 
denegatòria ha de ser degudament justificada. 
 
4. Inscripció: assignatures que es poden inscriure i cursar 
 
Dins el marc d’estades esporàdiques, els estudiants procedents d’universitats espanyoles poden 
cursar  a  la  UB  crèdits  de  màsters  universitaris  corresponents  a  assignatures  obligatòries  i 
optatives.  
 
Els    estudiants  de  la  UB  no  poden  cursar  com  a  estada  esporàdica  assignatures  del màster 
universitari en què ja estan matriculats o han obtingut el títol. 
 
Els estudiants procedents d’universitats espanyoles que vulguin cursar assignatures de programes 
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de màster universitari han d’inscriure com a mínim una assignatura  i sempre menys crèdits que 
els que determina  la Normativa de permanència com a mínim de crèdits que cal matricular en 
cadascun dels màsters universitaris.  
 
Els estudiants inscriuen les assignatures que els hagi autoritzat la coordinació del màster de destí 
en el centre on es gestiona aquell màster. En el cas d’una inscripció en assignatures de diferents 
màsters  que  s’imparteixin  en  un  únic  centre  s’ha  de  fer  una  inscripció  única  amb  totes  les 
assignatures  autoritzades  pels  coordinadors.  En  el  cas  d’una  inscripció  en  assignatures  de 
diferents màsters que  s’imparteixin en diversos  centres  cal  fer una  inscripció en  cadascun dels 
centres que gestionin els màsters. 
 
Per a  cada  inscripció d’assignatures que es  formalitzi, els estudiants han de pagar el preu dels 
crèdits  de  les  assignatures  que  determinin  per  a  cada  curs  acadèmic  el  decret  de  preus  de  la 
Generalitat de Catalunya  i els acords del Consell  Social de  la UB.  Les  taxes de  secretaria  s’han 
d’aplicar separadament per a cada  inscripció d’assignatures en centres diferents,  i  l’assegurança 
que correspongui en el cas de no ser estudiant de la UB, així com el preu dels serveis específics i 
de suport a l’aprenentatge, s’han d’abonar una única vegada per curs acadèmic.  
 
5. Exàmens 
 
Els  estudiants  procedents  d’universitats  espanyoles  inscrits  per  a  estades  esporàdiques  en  un 
programa de màster universitari tenen dret a presentar‐se a  les mateixes convocatòries que els 
estudiants ordinaris de  la UB  i els és aplicable  la Normativa reguladora dels plans docents de  les 
assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges. 
 
En els casos en què s’hagi previst la possibilitat d’una convocatòria en una data en què l’estudiant 
inscrit per a estades esporàdiques justifiqui que no tindrà la possibilitat de presentar‐s’hi (pel fet 
d’haver‐se desplaçat al  lloc de procedència, per  la coincidència amb una convocatòria d’examen 
de l’altre màster que cursa), el coordinador del màster articularà, d’acord amb el professorat que 
imparteix l’assignatura a la UB, el procediment necessari per tal que es pugui fer l’examen al qual 
té dret. 
 
6. Qualificacions 
 
Als  estudiants  procedents  d’universitats  espanyoles  inscrits  en  estades  esporàdiques  en 
assignatures de màsters universitaris, se’ls aplica el mateix sistema d’avaluació que als estudiants 
ordinaris de la UB. 
 
La qualificació de l’assignatura s’expressa segons l’escala  numèrica del 0 al 10, amb un decimal, a 
la qual es podrà afegir la corresponent qualificació qualitativa (RD 1125/2003).   
 
7. Efectes 
 
L’acceptació dels estudiants provinents d’altres universitats espanyoles per cursar assignatures de 
màster universitari no  implica el reconeixement per part de  la UB que  l’estudiant té els requisits 
d’accés a la universitat que estableix la legislació vigent per cursar estudis oficials de màster, i en 
cap cas no condueix a l’expedició de cap titulació homologada ni pròpia de la UB. 
 
Així mateix, l’acceptació és exclusivament per a la realització de les assignatures que figuren en la 
sol∙licitud i l’acceptació en cap cas no dóna dret a continuar posteriorment estudis que no estiguin 
detallats en la sol∙licitud. 
 
La  inscripció  per  a  estades  esporàdiques  dóna  dret  a  obtenir  un  certificat  acadèmic  de  les 
assignatures  inscrites.  A  aquests  efectes,  la  SED  del  centre  o  centres  en  què  estigui  inscrit 
l’estudiant  com  a  estades  esporàdiques,  quan  disposi  de  les  actes  qualificades  i  signades  pel 
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professorat responsable, emetrà, a petició de  l’estudiant,   un certificat acadèmic que  inclogui, a 
més de  les dades personals de l’estudiant, les assignatures i les qualificacions obtingudes segons 
el sistema vigent a la UB. En el mateix document es farà constar que aquestes assignatures s’han 
cursat en el marc d’una estada esporàdica en el màster. 
 
El certificat acadèmic de qualificacions és signat pel secretari del centre i es lliura a l’estudiant. Els 
certificats s’emeten seguint els criteris  lingüístics que estableix  la Comissió de Política Lingüística 
de la UB. 
 
La  superació  d’assignatures  cursades  com  a  estades  esporàdiques  no  pressuposa  el 
reconeixement d’aquestes assignatures en el màster d’origen que cursa l’estudiant. 
 
8. Drets i deures 
   
Els  estudiants  procedents  d’altres  universitats  espanyoles  i  els  estudiants  titulats  de màsters 
universitaris de  la UB   que  s’inscriguin  en  el marc d’una  estada  esporàdica en  assignatures de 
màsters  universitaris  tenen  el  dret  d’accedir  temporalment  als  espais  virtuals  als  quals  poden 
accedir  els  estudiants  ordinaris  de  la  UB  i  a  les  biblioteques,  sols  durant  el  període  en  què 
transcorren  les  activitats  docents  de  les  assignatures  en  les  quals  s’ha  inscrit. No  tenen  drets 
electorals ni de participació en òrgans col∙legiats, ni accés a programes de beques i ajuts propis de 
la UB, llevat que aquests darrers siguin específics per a les assignatures en les quals s’han inscrit. 
 
Els estudiants de  la UB  inscrits en assignatures de màsters universitaris en el marc d’una estada 
esporàdica  continuaran tenint els mateixos drets que tenien pel fet de ser estudiants de la UB en 
altres estudis universitaris oficials.  
 
Els  estudiants  procedents  d’universitats  espanyoles  que  acreditin  alguna  discapacitat  i  que 
s’inscriguin en assignatures en el marc d’una estada esporàdica d’un màster universitari podran 
accedir als programes de suport als estudiants amb discapacitat en  les mateixes condicions que 
els estudiants de la UB. 
 
D’altra  banda,  l’alumnat  procedent  d’universitats  espanyoles  que  s’inscrigui  en  el marc  d’una 
estada esporàdica d’un màster universitari té les obligacions següents: 
a)  Fer els pagaments que es requereixen en concepte d’inscripció. 
b)  Emplenar i presentar els documents exigits en la forma i els terminis que s’estableixin. 
c)  Complir amb aprofitament el programa d’estudis i ajustar‐se a les normes del centre de la UB 

al qual s’adscriu. 
 
9. Disposició addicional primera 
 
L’alumne  que  hagi  cursat  assignatures  d’un  màster  universitari  en  el  marc  d’una  estada 
esporàdica  i després accedeixi a aquell màster s’ha de matricular novament de  les assignatures 
que ja ha cursat, i la qualificació és la que va obtenir a l’estada que va realitzar, excepte en el cas 
que vulgui millorar la qualificació obtinguda. 
 
Aquesta matrícula pot formalitzar‐se per alguna de les vies següents: 
 
Opció 1. Matriculació de  l’assignatura  com  a «reconeguda»,  amb el pagament del percentatge 
que estableixi el decret de la Generalitat de Catalunya respecte al preu ordinari del crèdit. Figura 
en  l’expedient  del màster  com  a  «reconeguda»  i  pondera  amb  la  qualificació  obtinguda  per 
l’estudiant en el marc de l’estada esporàdica. 
 
Opció 2. Matriculació de l’assignatura amb el pagament del 100 % dels crèdits, i incorporació, per 
part del professorat, de  la qualificació que obtingui  l’estudiant aquell  curs acadèmic. Figura en 
l’expedient amb la qualificació corresponent. 
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10. Disposició addicional segona 
 
Escoltada  la Comissió Acadèmica del Consell de Govern o  l’òrgan que  la substitueixi en  les seves 
competències,  correspon  al  Vicerectorat  de  Política  Acadèmica  i  Qualitat  la  interpretació  de 
qualsevol incidència en l’aplicació d’aquestes normes. 
 
11. Disposició addicional tercera 
 
Totes  les referències genèriques que en aquestes Normes presenten  la  forma del masculí s’han 
d’entendre  amb  la  denominació  corresponent  segons  la  condició masculina  o  femenina  de  la 
persona interessada. 
 
12. Disposició final 
 
Aquesta normativa és aplicable a partir del curs 2014‐2015. 
 


