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Normativa d’estudiants visitants (EV) en estudis 
de grau o màster universitari a la Universitat de 
Girona 
Proposada per acord de la Comissió Delegada de Docència i Estudiants, en la sessió núm. 
4/21, de 20 de maig de 2021. Aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 4/21, de 27 
de maig de 2021 

  

Preàmbul 

La Universitat de Girona disposava d’una Normativa d’estudiants visitants en estudis de 
primer i/o segon cicle, aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 10/07, de 29 de 
novembre de 2007. 

Amb la implementació de l’espai europeu d’educació superior, calia fer una actualització de la 
normativa anterior. 

Cal donar, doncs, una via d’entrada a la universitat a aquelles persones que vulguin 
incorporar-se als ensenyaments de la Universitat de Girona de manera temporal, no conduent 
a cap títol oficial, i fora del marc d’un programa d’intercanvi o mobilitat o d’un conveni 
específic, per cursar determinades matèries sense accedir de manera oficial a un ensenyament 
però mantenint efectes acadèmics.  

Per altra banda, aquesta normativa ha de poder incloure aquelles persones que, per la seva 
participació en un programa específic de caràcter social o de voluntariat, hagin d’incorporar-
se temporalment a algun ensenyament de la Universitat de Girona. 

La condició de visitant té validesa per a un sol curs acadèmic, però es pot renovar fins a cursar 
un màxim de crèdits equivalent a una tercera part dels requerits per obtenir el títol oficial que 
es pugui obtenir amb les assignatures/mòduls en què es sol·licita matricular-se. 

 

Article 1. Objecte de la normativa i àmbit d’aplicació 

1. L’objecte d’aquesta normativa és regular la incorporació d’estudiants visitants a la 
Universitat de Girona. 

2. Tindran la consideració d’estudiants visitants: 

a) aquells que hagin estat admesos per cursar determinades assignatures d’ensenyaments 
de grau o màster de la Universitat de Girona de manera temporal, fora del marc d’un 
programa d’intercanvi, mobilitat o d’un conveni específic; 

b) aquells que s’incorporin a la Universitat de Girona en el marc de programes singulars. 

 

Article 2. Modalitats d’accés 

Hi ha dues modalitats d’accés a la condició d’estudiant visitant: 

a) Modalitat 1: genèrica. Aquesta modalitat és la relativa a les peticions d’accés per 
interès individual i sense vinculació amb programes específics. 



2 

 

 

b) Modalitat 2: programes singulars. Aquesta modalitat és la relativa a la 
possibilitat d’incloure persones que estiguin en un programa específic o conveni de 
caràcter social o de voluntariat, així com en casos de proves pilot amb entitats 
concretes. En qualsevol cas, per sol·licitar l’accés per aquesta via s’ha de disposar del 
conveni o acord amb la institució que ho empari.  

 

Article 3. Admissió  

1. L’admissió com a estudiant visitant a un estudi oficial tindrà una durada d’un curs 
acadèmic i podrà ser renovada, presentant prèviament la sol·licitud, fins a arribar al 
màxim de crèdits permesos. 

2. Es permetrà cursar fins a un màxim de crèdits equivalent a una tercera part dels necessaris 
per a la superació de l’estudi oficial admès. En el cas de la modalitat 2 estarà en funció del 
que estipuli el conveni. 

3. Els estudiants visitants només es podran matricular en assignatures de l’estudi que 
estiguin en l’oferta vigent i fins a un màxim de 30 crèdits per curs acadèmic, i sempre que 
hi hagi places vacants en finalitzar el període de matrícula dels estudis reglats.  

4. Només es podrà sol·licitar cursar assignatures que no requereixin tutoria o un seguiment 
individual dels estudiants (pràctiques, pràctiques en empreses, treballs de fi d’estudis, 
pràcticums...). 

5. En el cas de la modalitat 1, els preus i les taxes acadèmiques es regiran pel que es disposi 
en el pressupost de la UdG de l’any en què es faci efectiva la matrícula i pels acords del 
Consell Social de la Universitat de Girona. En el cas de la modalitat 2, es regiran pel decret 
de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les 
universitats públiques de Catalunya vigent en el moment de la matrícula, així com pel que 
s’estableixi en el conveni. 

6. Els sol·licitants podran demanar ser admesos com a estudiants visitants en un sol estudi 
de grau o de màster vigent i es vincularan a un pla d’estudiants visitants de grau o de 
màster. 

7. En cap cas implica l’expedició d’un títol oficial. 

 

Article 4. Requisits dels estudiants visitants 

Els sol·licitants han d’acreditar que compleixen els requisits següents: 

a) Ser majors d’edat en el moment de presentar la sol·licitud d’accés.  

b) Els candidats de nacionalitat estrangera han de complir els requisits legals establerts 
al Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració 
social, després de la seva reforma per la Llei orgànica 2/2009. 

c) Per a la modalitat 1, complir les condicions d’accés a la universitat establertes per la 
normativa vigent. En cas d’accedir a assignatures de màster, tenir superats estudis de 
grau.  

d) Per a la modalitat 2, complir els requisits establerts en el conveni (si escau). 

 

Article 5. Sol·licituds d’accés (preinscripció) 

1. La sol·licitud d’accés es farà en línia per la via de preinscripció a la UdG com a estudiants 
visitants (EV), dins els terminis previstos en el calendari acadèmic. 
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S’hi haurà d’adjuntar la documentació següent: 

a) Fotocòpia de document acreditatiu d’identitat. En el cas de sol·licitants 
extracomunitaris, s’haurà d’adjuntar fotocòpia de la TIE o del passaport (inclòs el full 
del visat). 

b) Fotocòpia de documentació acadèmica (certificacions acadèmiques d’estudis previs o 
actuals o títols).  

c) Curriculum vitae. 

S’hi haurà d’indicar les assignatures que es desitja cursar. 

2. En el cas de la modalitat 1, les sol·licituds rebudes es derivaran per a la seva revisió i 
valoració a les secretaries acadèmiques dels centres docents corresponents. En el cas de la 
modalitat 2, les sol·licituds s’adreçaran a la unitat tècnica que determini el conveni o 
contracte signat.  

 

Article 6. Valoració de les sol·licituds, resolució i certificació acadèmica 

1. En la modalitat 1, els degans i directors dels centres docents seran els responsables de 
valorar i resoldre les sol·licituds presentades per cursar assignatures vinculades als estudis 
del centre docent que dirigeixen.  

2. En el cas de la modalitat 2, el vicerectorat responsable d’afers socials o similar serà qui 
proposarà la resolució al rector o rectora de la Universitat. La resolució, en aquesta 
modalitat, correspondrà al rector. 

3. La sol·licitud podrà ser estimada o desestimada, totalment o parcialment, d’acord amb els 
objectius, condicions i requisits establerts en la normativa.  

4. Si el sol·licitant obté resolució estimatòria podrà formalitzar la matrícula, d’acord amb el 
que s’estableix a l’apartat de matrícula d’aquesta normativa. 

5. La resolució estimatòria, i per tant el reconeixement de la condició d’estudiant visitant, 
només té validesa per al curs acadèmic en què es concedeix. Per tal de renovar-la en cursos 
successius, sempre dins el límit màxim de crèdits equivalent a la tercera part dels requerits 
per a la superació dels estudis, cal presentar una nova sol·licitud amb la corresponent 
relació d’assignatures que es desitja cursar. 

6. Només es podran expedir certificacions acadèmiques un cop comprovada la liquidació dels 
drets de matrícula corresponents. 

 

Article 7. Drets dels estudiants visitants 

Són drets dels estudiants visitants: 

a) Rebre la docència i ser avaluats com la resta d’estudiants de la Universitat de Girona.  

b) Obtenir una certificació acadèmica acreditativa de les matèries cursades.  

c) Gaudir dels mateixos drets i serveis que la resta d’estudiants, tret del dret de vot, 
representació i participació derivats de la condició d’estudiant de ple dret. 

d) Participar, si és del seu interès, en activitats extracurriculars, a excepció de les que són 
de programes de mobilitat i de les de representació estudiantil. 

 

Article 8. Matrícula 

1. Els estudiants visitants es matricularan seguint els mateixos procediments que la resta 
d’estudiants i podran accedir als mateixos serveis que s’ofereixen a la resta d’estudiants, 
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amb les particularitats següents: 

a) Només podran matricular-se de les assignatures que constin en la resolució que els 
atorga la condició de visitants. 

b) Hauran de subscriure obligatòriament l’assegurança d’accidents. 

2. En la modalitat 1, la matrícula es regirà per la normativa de matrícula de la UdG, i en la 
modalitat 2, pel que es determini també en el conveni específic subscrit. 

 

Article 9. Incorporació d’assignatures cursades com a estudiant visitant 
en expedients acadèmics oficials  

Els crèdits superats per aquesta via podran ser reconeguts en el cas que l’estudiant accedeixi 
a un ensenyament oficial de la Universitat de Girona. Per fer-ho haurà de presentar una 
sol·licitud a la secretaria del seu centre docent. 

 

Disposició derogatòria 

Queda derogada la Normativa d’estudiants visitants en estudis de primer i/o segon cicle, 
aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 10/07, de 29 de novembre de 2007. 

 

Disposició final 

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Universitat. 

 


