
Guia: Com definir el teu Acord Acadèmic?
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Accedeix a l’eCampus del TecnoCampus i 
després entra al teu Expedient UPF

Després inicia sessió amb el teu usuari 
per poder començar a gestionar les teves 
dades



3

Un cop dins, fes click a “Gestions de 
Relacions Internacionals” i a “Sol·licitud 
de intercanvi OUTGOING” i escull el teu 
Expedient a la dreta.



Una vegada a l'Expedient, 
busca un apartat com el de la 
fotografia on vegis TENS LA 
SEGÜENT PLAÇA ASSIGNADA.

Veuràs que apareix una 
pantalla amb informació 
bàsica de la mobilitat 
(universitat de destí, país, 
mesos d'estada, i les dades 
bancàries que hauràs 
omplert). 

Dirigeix-te a ACORD 
D’ESTUDIS i clica al gadget
indicat.
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L’anterior pas et dirigirà a la pestanya Assignatures a cursar a (la teva universitat de destí). 

Hauràs d’introduir cadascuna de les assignatures que cursaràs a la universitat de destí, indicant el codi de l’assignatura, el títol 
d’aquesta i si serà virtual (Component virtual SÍ) o presencial (Component Virtual NO).
*Si desconeixes si l’assignatura serà virtual o presencial, selecciona No a Component Virtual!
També hauràs de dir el període en el qual s’impartirà, els crèdits que val a TecnoCampus i els crèdits que val a la universitat de 
destí. A l’acabar clica “Gravar”. Un cop ho facis a sota podràs veure les assignatures definides i si estan relacionades o no.
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El llistat d'assignatures definides que 
podràs veure si has gravat bé els canvis
serà així. 

Però no totes les assignatures estaran
relacionades!
Per a relacionar-les hauràs de fer el 
següent pas.

Un cop definides les assignatures hauràs de passar a 
la següent pestanya Relació Assignatures (la teva
universitat de destí).
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En aquesta part hauràs de relacionar les 
assignatures de mobilitat (a l’esquerra) 
amb les de TecnoCampus (a la dreta) 
segons el teu quadre de convalidacions 
validat prèviament pel teu coordinador 
acadèmic.

*Si no trobes alguna assignatura optativa 
del teu acord de mobilitat, la pots afegir a 
la secció ressaltada en taronja de la dreta
perquè aparegui al llistat d'assignatures
del TecnoCampus.

Clica “Gravar” per guardar la selecció. 
Hauràs d’anar relacionant assignatura per 
assignatura i anar gravant. 

Cada cop que gravis l’assignatura 
relacionada es traslladarà a la pestanya 
anterior com a “Assignatura Relacionada”. 
Com es veu a la imatge del pas 6.

Assignatures de mobilitat

Assignatures del TecnoCampus
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A continuació, a sota de la relació d’assignatures, trobaràs la opció d’esborrar la relació. Un cop esborrada podràs 
eliminar l’assignatura a la pestanya anterior. 

Si simplement vols corregir la relació, l’assignatura et tornarà a aparèixer a dalt i podràs fer les modificacions 
pertinents.



A la última pestanya, podràs descarregar elaborat el teu acord d’estudis, per tant, podràs anar directament a la pestanya
Impressió, estat i altres dades de l’acord. Allà podràs completar l’apartat d’ALTRES DADES i consultar l’estat de l’acord
d’estudis durant les diferents fases de l’ESTAT de l’ACORD.

Aquest últim apartat ofereix una taula resum amb les assignatures acordades i nombre de crèdits.

En aquesta mateixa pestanya també tindràs accés a l’acord en versió document i és on podràs signar-lo, descarregar-lo i
imprimir-lo.

*Recorda que el teu acord ha d’estar signat tant pel coordinador de la teva escola com per tu, per ser vàlid. Si l’acord es
modifica haurà de tornar-se a signar per les dues parts.
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Contacte


