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Preàmbul
Un dels objectius dels programes d’intercanvi d’estudiantat és que el temps que l’estudiant
passa a la institució d’educació superior de destinació cursant estudis estiga plenament
reconegut per la universitat de procedència.
Per tal que aquest reconeixement siga efectiu es requereix el compromís de la Universitat
Jaume I (UJI) de garantir el reconeixement dels crèdits superats a la institució de destinació
dins d’un contracte d’estudis personal establert i autoritzat abans que l’estudiantat inicie
l’estada. La regulació d’aquest procés des del seu inici fins a la seua finalització suposa una
garantia per a l’estudiantat.
Aquest compromís de reconeixement per anticipat ha estat la peça clau del procediment que
s’ha utilitzat fins ara per al reconeixement de crèdits. Tanmateix, d’una banda la necessitat
d’introduir plena transparència en el procés d’adaptació/reconeixement de les qualificacions
obtingudes a altres universitats, tal com demana el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel
qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments universitaris oficials, i d’altra banda, l’aprovació del Reial decret
1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari,
aconsellaven la revisió de la regulació del procés que finalitza en la incorporació de
qualificacions a l’expedient acadèmic de l’estudiantat.
D’aquesta manera, la Normativa s’estructura en quatre capítols, una disposició addicional,
una disposició transitòria, una disposició derogatòria i una disposició final. El capítol I recull
les disposicions generals relatives al seu àmbit d’aplicació, principis i definicions rellevants;
el capítol II fa referència a la finalitat del contracte d’estudis i al procés de matrícula de les
assignatures que hi figuren; el capítol III, regula, amplia i detalla el procés de reconeixement
dels crèdits; i finalment, el capítol IV estableix les conseqüències que es deriven del seu
incompliment.

Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte. Àmbit d’aplicació
1. Aquesta normativa té com a objecte regular el procés d’elaboració del contracte d’estudis
de l’estudiantat ixent en programes d’intercanvi i el seu reconeixement a la tornada a l’UJI, a
més d’establir algunes funcions dels subjectes implicats en aquest procés.
2. L’UJI reconeix a tot el seu estudiantat de grau i postgrau el dret perquè se li reconeguen les
assignatures que ha cursat en una altra universitat dins d’un programa d’intercanvi, quan
tornen, i sempre que es donen els requisits legalment prevists.

Article 2. Definicions
1. A l’efecte d’aquesta normativa es considera:
-

-

-

-

-

Programa d’intercanvi: tot aquell programa gestionat per l’Oficina de Relacions
Internacionals (ORI) de l’UJI pel qual un estudiant o estudianta de qualsevol titulació
de l’UJI obté una plaça per a cursar estudis en una altra universitat sòcia durant un
període no superior a un curs acadèmic amb les obligacions establertes a les
respectives bases de la convocatòria de què es tracte.
Tutor o tutora d’intercanvi: la persona que exerceix les funcions especificades a
l’article 6 de la Normativa reguladora de la gestió dels programes d’intercanvi i
mobilitat en les titulacions de grau de la Universitat Jaume I.
Coordinador o coordinadora d’intercanvi: la persona que exerceix les funcions
especificades a l’article 5 de la Normativa reguladora de la gestió dels programes
d’intercanvi i mobilitat en les titulacions de grau de la Universitat Jaume I.
Contracte d’estudis: document que indica les assignatures que l’estudiantat
d’intercanvi ha de cursar a la universitat de destinació i les equivalències amb les
assignatures de l’UJI, que se signa, almenys, per l’estudiantat i el tutor o tutora
d’intercanvi, i per qualsevol altre agent que exigisca el programa d’intercanvi concret.
Altres denominacions que poden utilitzar-se són: «acord acadèmic», «learning
agreement», «plan de trabajo» o «contrato de aprendizaje».
Reconeixement de crèdits: acceptació per una universitat dels crèdits que, obtinguts en
ensenyaments oficials en una altra universitat, són computats en el seu expedient a
l’efecte d’obtenció del títol oficial.

Article 3. Principis generals
El procés d’elaboració i reconeixement del contracte d’estudis que es cursaran a la universitat
de destinació regulat en aquesta normativa es basa en els següents principis interpretatius.
1) Transparència i confiança mútua.
2) Flexibilitat i valor formatiu conjunt.
3) Igualtat i no discriminació.
4) Caràcter vinculant del compromís últim signat.
5) Publicitat.
Capítol II. El contracte d’estudis

Article 4. Finalitat del contracte d’estudis
El contracte d’estudis és el document amb més transcendència acadèmica:
1. És on es fa constar el pla de treball de l’estudiantat a la universitat de destinació.

2. S’utilitza com a document de matrícula a l’UJI (l’estudiantat no ha de matricular-se a
l’UJI pel procediment ordinari de matrícula de les assignatures que s’han inclòs en el
contracte).
3. Quan l’han signat totes les parts, el contracte últim constitueix un compromís ferm per
part de la Universitat de reconeixement dels crèdits de l’UJI assenyalats, sempre que
les assignatures corresponents de la universitat de destinació estiguen aprovades.

Article 5. Elaboració del contracte d’estudis
1. Sempre abans de desplaçar-se a la universitat de destinació, l’estudiantat i el tutor o tutora
han d’acordar i elaborar conjuntament un contracte d’estudis. El tutor o tutora ha d’emplenar
mitjançant l’aplicació informàtica de gestió dels contractes d’estudis, el contracte d’estudis
elaborat. Aquest contracte d’estudis no necessàriament és definitiu però, en tot cas, l’ha
d’haver signat l’estudiantat i el tutor o tutora d’intercanvi de l’UJI, i tret casos excepcionals,
abans de la partida de l’estudiantat.
2. El tutor o tutora de l’UJI ha d‘acordar amb l’estudiantat el conjunt d’assignatures que
conformen el contracte d’estudis d’acord amb les directrius pròpies generals aprovades per la
comissió del grau corresponent. Les assignatures incloses han de contenir resultats
d’aprenentatge similars, complementaris i coherents en relació amb el programa de la
institució d’origen, però no cal que tinguen exactament el mateix temari, contingut,
denominació o nombre de crèdits.
3. L’etudiantat i el tutor o tutora han de signar la còpia impresa del document omplert i el
tutor o tutora ha de validar el contracte a l’aplicació informàtica de gestió dels contractes
d’estudis. Amb aquesta acció fa constar que el contracte l’han signat les dues parts.
4. El tutor o tutora és la persona encarregada de trametre el contracte al tutor o tutora de la
universitat de destinació per tal que aquest el torne signat com a prova de conformitat que es
poden cursar les assignatures a la dita universitat.
Quan el tutor o tutora UJI rep el contracte signat pel tutor o tutora de la universitat de
destinació ha d’introduir aquesta acceptació en l’aplicació informàtica de gestió dels
contractes d’estudis (botó «validat per destinació»). Amb aquesta acció el tutor o tutora fa
constar que el contracte l’han signat totes les parts implicades.
5. És responsabilitat del tutor o tutora d’intercanvi, i no de l’estudiantat, realitzar totes les
gestions acadèmiques que es consideren necessàries per a concloure el contracte d’estudis.
6. En el contracte han de quedar reflectides, amb caràcter vinculant, les activitats acadèmiques
que es desenvoluparan a la universitat de destinació i la seua correspondència amb les de la
universitat d’origen i la valoració, si escau, en crèdits europeus.
7. El tutor o tutora ha de custodiar les còpies signades dels contractes finals de l’alumnat que
tutoritza durant els tres cursos següents a aquell en què l’estudiantat ha realitzat l’estada.

8. De manera excepcional, la signatura del tutor o tutora de la universitat de destinació pot ser
substituïda per la del coordinador o coordinadora d’intercanvi de la universitat d’origen o per
la del director o directora del grau de la universitat d’origen en aquells casos en què, a la
finalització del període establert per a validar el contracte d’estudis no s’haja rebut la còpia
signada pel tutor o tutora de la universitat de destinació, sempre que es tinga constància que
les assignatures incloses al contracte es poden cursar a la universitat de destinació. En tot cas,
aquesta mesura excepcional deurà convalidar-se posteriorment amb la signatura efectiva del
tutor o tutora de la universitat de destinació encara que siga fora dels terminis establerts.
9. Un contracte signat per totes les parts, i validat per destinació a l’aplicació informàtica de
gestió dels contractes d’estudis, garanteix a l’estudiantat el reconeixement dels crèdits UJI
que s’hi han inclòs, sempre que l’estudiantat acredite en el temps i forma establerts haver
superat les corresponents assignatures a la universitat de destinació.

Article 6. Modificacions al contracte d’estudis
1. L’estudiant pot sol·licitar al seu tutor o tutora UJI la modificació del contracte d’estudis per
causes justificades. Si el tutor o tutora UJI autoritza les modificacions que l’estudiantat
proposa, les ha d’introduir a l’aplicació informàtica de gestió dels contractes d’estudis, amb la
qual cosa es genera un nou contracte que substitueix l’anterior. En qualsevol cas, i encara que
l’estudiantat pot proposar per causes justificades totes aquelles modificacions que estime
pertinents durant la seua estada, només s’ha de tornar a signar l’últim contracte que resulte de
l’aplicació informàtica de gestió dels contractes d’estudis a la finalització del període establert
per l’ORI per a realitzar les modificacions.
Del contracte definitiu el tutor o tutora ha de tornar a traure una còpia, l’ha de signar i enviarla a la universitat de destinació perquè la signen l’estudiantat i el tutor o tutora d’aquella
universitat. El tutor o tutora de l’UJI ha de validar a l’e-UJIer el nou contracte quan el signe
(amb aquesta acció el tutor o tutora fa constar que el nou contracte ha estat signat per ell
mateix), i ha de validar per destinació només l’últim contracte signat a la finalització del
període de modificació (fent constar amb aquesta acció que el nou contracte ha estat signat
per totes les parts), quan reba la còpia signada per l’estudiantat i pel tutor o tutora de la
universitat de destinació.
2. Les obligacions de signatura, en el cas de no rebre a temps la conformitat de la universitat
de destinació, custòdia i repercussions d’aquest nou contracte són les establertes en la
disposició anterior. Art.5.8
3. Si és necessària la modificació, aquesta ha de fer-se al més prompte possible i, com a molt
tard, en els terminis establerts per l’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) en cada
convocatòria, per tal de no afectar les assignatures UJI i obtenir l’aprovació de totes les parts.
Només així es pot seguir garantint totalment el reconeixement del període d’estudis.
4. L’ORI ha d’establir i publicar els terminis generals per a fer modificacions per a tots els
programes i destinacions.

Article 7. Matrícula de les assignatures que figuren al contracte d’estudis
1. L’estudiantat no ha de matricular-se, utilitzant el procediment ordinari de matrícula, de les
assignatures que figuren al contracte d’estudis. La matrícula d’aquestes assignatures es porta a
terme automàticament. El contracte d’estudis es bolca a la matrícula al final del període que
establisca l’ORI i l’estudiantat queda matriculat de les assignatures del contracte. El
cobrament de la matrícula el realitza el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants pel
procediment que l’alumne haja concertat. Qualsevol altre tràmit l’ha de realitzar l’estudiantat
directament amb el dit Servei.
2. Quan una assignatura que estava inclosa en el contracte d’estudis inicial s’elimina en
modificar el contracte, l’assignatura també s’elimina de la matrícula. Tanmateix, l’estudiant
pot sol·licitar, mitjançant l’aplicació informàtica de gestió de la matrícula, i dins dels terminis
establerts, mantenir aquesta assignatura dins de la seua matrícula per tal de cursar-la a l’UJI.
És responsabilitat de l’estudiantat comprovar que ha quedat correctament matriculat.
3. Les assignatures que figuren al contracte d’estudis s’han de gravar com a assignatures
d’intercanvi i l’alumnat no apareixerà a les actes d’aquestes assignatures a l’UJI, de manera
que les qualificarà el tutor o tutora d’intercanvi UJI a la tornada de l’estudiantat.

Capítol III: El procés de reconeixement
Article 8. Reconeixement d’assignatures al contracte d’estudis
1. El reconeixement d’assignatures als contractes d’estudis ha d’atendre sempre el valor
formatiu conjunt de les activitats acadèmiques que es desenvolupen a l’intercanvi i no a la
identitat entre assignatures i programes ni a la plena equivalència de crèdits.
2. Les persones responsables de cada una de les titulacions que participen en el programa
d’intercanvi, conjuntament amb els coordinadors i coordinadores d’intercanvi, han de
conèixer i impulsar l’aprovació d’unes directrius generals que no contravinguen la present
normativa, que s’han d’aprovar a la comissió de grau, i que els tutors i tutores han d’aplicar a
l’hora de elaborar el contracte d’estudis. Una còpia actualitzada d’aquestes directrius s’ha de
fer arribar a l’ORI abans de la publicació de les convocatòries de programes d’intercanvi per a
fer-ne publicitat.
3. En cadascuna de les convocatòries s’ha d’establir el nombre màxim i mínim de crèdits que
es poden cursar a la universitat de destinació i que, per tant, són susceptibles de
reconeixement.
Article 9. Segona convocatòria d’exàmens
1. L’estudiantat pot sol·licitar ser avaluat a l’UJI en la segona convocatòria d’exàmens
d’aquelles assignatures que no haja superat a la universitat de destinació dins dels terminis

establerts i publicats per l’ORI. Aquesta avaluació s’ha de portar a terme d’acord amb els
criteris establerts per l’assignatura de l’UJI, amb independència de quina haja sigut
l’assignatura corresponent cursada a la universitat de destinació. L’estudiantat ha de sol·licitar
aquesta possibilitat d’avaluació en el termini i forma que es determine.
2 L’estudiantat tornarà a ser inclòs a l’acta de l’assignatura. L’estudiantat serà avaluat dels
continguts i competències de l’assignatura UJI.
Article 10. Sol·licitud de reconeixement
Immediatament després de tornar del programa d’intercanvi corresponent, i en tot cas, abans
de la finalització del període de matrícula oficial a l’UJI del curs següent al qual es realitza
l’intercanvi, l’estudiantat ha de presentar mitjançant l’aplicació informàtica de gestió dels
contractes d’estudis la sol·licitud de reconeixement de crèdits cursats a la universitat de
destinació. Una còpia impresa de la sol•licitud, acompanyada del certificat o certificats de
notes de les assignatures cursades a la universitat de destinació, s’ha de presentar al Registre
General de l’UJI adreçada al deganat o direcció del centre corresponent.
Article 11. Reconeixement d’assignatures
1. El deganat o direcció del centre ha d’emetre la resolució de reconeixement de
crèdits/assignatures cursades dins del programa d’intercanvi. En aquesta resolució s’ha de fer
constar una qualificació numèrica (o amb constància de «no presentat/no presentada») per a
cadascuna de les assignatures que figuren al contracte d’estudis.
2. La qualificació de les assignatures serà la que l’estudiantat haja obtingut a la universitat de
destinació, adaptada al sistema de qualificacions vigent a la universitat espanyola, segons
l’equivalència que propose la universitat de destinació o, si no n’hi ha, segons la taula
d’equivalències descrita a la disposició addicional d’aquesta normativa. Per a aquesta
adaptació i per a qualsevol altre tema relacionat amb la resolució de reconeixement, el
deganat o direcció de centre ha de seguir l’informe preceptiu signat pel tutor o tutora o
coordinador o coordinadora d’intercanvi.
3. La resolució emesa pel deganat o direcció de centre té la consideració d’acta de les
assignatures reconegudes, i contra aquesta es pot interposar recurs d’alçada davant el
Rectorat, que ha de resoldre’l en el termini màxim de quinze dies. La resolució del Rectorat
esgota la via prèvia administrativa.
4. Si l’estudiantat ha suspès una assignatura dins d’una agrupació pot considerar-se aprovada
si amb les altres es pot fer mitjana ponderada pel nombre de crèdits que cada assignatura
suposa sobre el total de l’agrupació.
5. No està permès tornar a avaluar l’estudiantat de cap assignatura aprovada a la universitat de
destinació.

Article 12. Reconeixement d’altres activitats universitàries com a matèries optatives
També es poden incloure i reconèixer amb crèdits optatius dins del programa d’intercanvi,
amb els requisits i condicions que s’especifiquen en cada grau, altres activitats universitàries
que organitze la universitat de destinació, siguen o no diferents a assignatures oficials
d’aquella universitat.
Al contracte d’estudis aquestes activitats s’han de reflectir amb el nom «Optatives temporals
(OT)», amb diferent nombre de crèdits.

Capítol IV. Incompliment
Article 13. Conseqüències de l’incompliment de la normativa
L’incompliment d’aquesta normativa per part de l’estudiantat comporta la pèrdua del dret a
sol·licitar el reconeixement de crèdits cursats a la corresponent universitat de destinació dins
del programa d’intercanvi en què ha participat.
Disposició addicional
Per tal de facilitar el reconeixement dels crèdits cursats dins dels programes d’intercanvi i
amb la finalitat de complir les prescripcions del Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre,
pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari, la transposició de qualificacions, en cas
que la universitat de destinació no informe de les equivalències, pot fer-se d’acord amb el que
disposa la taula d’equivalències oficial que figura a l’annex I d’aquesta normativa. Les seues
actualitzacions o revisions s’han de publicar, si escau, al final de cada curs acadèmic
mitjançant resolució del vicerectorat encarregat de les relacions internacionals a l’UJI al web
http://www.uji.es/CA/serveis/otci/n_0/s_5639852.
Disposició transitòria primera
Fins que no es produís la seua extinció definitiva, aquesta Normativa serà d’aplicació també
als estudis de Diplomatura, Llicenciatura, Enginyeria tècnica i superior i Arquitectura tècnica.
Disposició transitòria segona
En el període de convivència entre els plans d’estudis anteriors i els nous graus el tractament
de les convocatòries de setembre i dels crèdits de lliure configuració es farà tal com s’indica
en els articles 9 i 12 d’aquesta normativa.
Disposició derogatòria
Amb l’aprovació d’aquesta normativa queden derogades totes les disposicions anteriors
reguladores d’aquest procediment.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació i començarà a aplicar-se
per a totes aquelles mobilitats que es desenvolupen durant el curs acadèmic 2012/13.

ANNEX I
TAULA D’EQUIVALÈNCIES OFICIALS PER A PROGRAMES D’INTERCANVI

ECTS
ALEMANYA
ÀUSTRIA
BÈLGICA

FAIL‐considerable further work is
required (F) FAIL‐ some more work
required before the credit can be
awarded (FX)
5
5
0 ‐9,9

APROVAT
5‐6,9
SUFFICIENT ‐
performance meets
the minimum criteria
(E)
SATISFACTORY ‐fair
but with significant
shortcomings (D)
4 ‐ 3,1
4 ‐ 3,1
10 ‐ 11,9

GOOD ‐ generally sound
work with a number of
notable errors (C)
3,0‐1,7
3,0 ‐ 1,7
12 ‐ 13,9

BULGÀRIA
XIPRE
DINAMARCA

Slab (2)
0 ‐ 4,5
00

Sreden (3)
5 ‐ 6,5
02 ‐ 4

Dobur (4)
6,5‐ 8,5
7

ESLOVÀQUIA

Nevyhovél (Fail)

ESLOVÈNIA

Nezadostno/Nezadovoljava (0‐4,9)

Dobrý (Good)
Zadostno/Zadovoljava
(5‐6,9)
Kasin/1/E:51%‐60%
Rahuldav/2/D:61%‐
70%)
Tyydyttävä (1‐1,9)
Erittäin Tyydyttävä (2‐
2,5)
10 ‐ 11,9
5‐6,5

Vel’mi dobrý (Very Good)
Dobro (7‐7,9) Prav Dobro
(8‐8,9)

VERY GOOD ‐
above the
average
standard but
with some
errors (B)
1,6 ‐ 1,1
1,6 ‐ 1,1
14 ‐ 15,9
Mnogo Dobur
(5)
8,5 ‐ 10
10
Výborný
(Excellent)
Prav Dobro (9‐
9,9)

Hea/3/C: 71%‐80%

Väga hea /4/B:
81%‐90%

Suurepärane/5/A:91%‐
100%

Erittäin Tyydyttävä (2,6‐
2,9) Hyvä (3‐3,9)
12 ‐ 13,9
6,5‐8

Erittäin Hyvä (4‐
4,9)
14 ‐ 15,9
8,1‐10

Kiitettävä (5)
16 ‐20

ESPANYA

ESTÒNIA

FINLÀNDIA
FRANÇA
GRÈCIA

SUSPENS
0‐4,9

0/F

Hylatty (0‐0,9)
0 ‐ 9,9
0‐4,5

NOTABLE
7‐8,9

EXCEL∙LENT
9‐9,9

OPCIÓ A M.H.
10

EXCELLENT ‐ outstanding
performance with only
minor errors (A)
1+ / 1,0
1+ / 1,0
16 ‐20
Otlichen (6)
12

Odlicno (10)

HONGRIA
IRLANDA
ISLÀNDIA

Elégtelen (1‐1,9)
0‐39
0‐4,99

Elégséges (2‐2,9)
40‐59
5‐5,99

ITÀLIA

Respinto (0‐17)

Közepes (3‐3,9)
60‐69
6‐7,24
Abbastansu buono (24‐26)
Buono (27)

Jó (4‐4,9)
70‐75
7,25‐9,99
Buono (28‐29‐
30)

30 e lode

Labi (7‐7,9)
Loti Labi (8‐8,9)
7‐8,9
14‐15,9
C+ ‐ B
2,8‐1,7

Teicami (9‐9,9)
9‐9,99
16‐18,9
B+ ‐ A
1,6‐1,1

Izcili (10)
10
19‐20
A+
1,0
10

LETÒNIA
LITUÀNIA
LUXEMBURG
MALTA
NORUEGA
PAÏSOS
BAIXOS

Neapmierinosi (0‐3,9)
1‐4,9
0‐9,9
F
6‐4,1

Sufficiente (18‐23)
Gandriz Viduveji (4‐
4,9)
Viduveji (5‐5,9)
Gandriz Labi (6‐‐6,9)
5‐6,9
10‐13,9
D+‐ C
4‐2,9

0‐5,4

5,5‐6,9

7‐7,9

POLÒNIA
PORTUGAL
REGNE UNIT
REPÚBLICA
TXECA
ROMANIA
SUÈCIA
SUÏSSA
TURQUIA
CANADÀ 1
CANADÀ 2
EUA 1
EUA 2

Niedostateczny (0‐2)
0‐9,9
0‐39

Dostateczny (2‐1‐3)
10‐13,9
40‐59

Dobry (3,1‐4)
14‐16,9
60‐69

8‐9,9
Bardzo Dobry
(4,1‐5)
17‐18,9
70‐75

Nevyhovél (4)
0‐4,9
F/U
0‐4/0‐3,9
Noksan/Pek Noksan (1‐4)
F‐E
F
F
F

Vel’ mi Dobre (2)
7‐8,9
G+
6/4,5‐5,4
Iyi (7‐8)
B‐B+
C+‐B+
C‐B
B‐ ‐B+

Výborne (1)
9‐9,9
VG‐VG+
7‐9/5,5‐5,9
Pek iyi (9‐10)
A‐ ‐A
A‐ ‐A
B+ ‐A‐
A‐ ‐A

PUERTO RICO

0‐46 (F)

75‐87 (B)

AUSTRÀLIA

FAILURE (0‐49)

Dobre (3)
5‐6,9
G
5/4‐4,4
Orta (5‐6)
D‐C+
E‐C
D‐ ‐ C‐
C‐ ‐C+
47‐59 (D)
60‐74 (C)
Conceded‐Conditional
or Compensatory

88‐100 (A)
Distinction (75‐
84)

Credit (65‐74)

Jeles (5)
75‐80
10

19‐20
75‐100

10
VG++
10/6
A+
A+
A
A+

High Distinction (85‐100)

Pass‐ Pass (50‐64)
NOVA
ZELANDA

0‐50 (Reprobado)
0‐4,9
0‐49
F (0‐59)

C
Aprobado (4‐5,9)
Bueno (6‐6,9)
(4‐5)
(6)
51‐63 (Suficiente) 64‐
69 (Bueno)
5‐6,9
50‐69
D (60‐69)

Insuficiente (0‐3,9)
0‐2,9 (Reprobado)
0‐6
0‐69

Suficiente (4‐4,9)
3,0‐3,6
7
7‐79

MÈXIC

Reprobado/Suspenso (0‐2)
0‐50
0‐5,9
0‐23
Reprobado/No suficiente
0‐59/0‐5,9

PANAMÀ

0‐60 (Fracaso)

Aprobado (2)
51‐69
6‐7,4
24‐28
Regular/Suficiente
60‐79/6,0‐7,9
61‐70 (Mínima de
promoción)
71‐74 (Regular)

PARAGUAI
PERÚ

1 (Reprobado/Insuficiente)
0‐10,9 / 0‐69

URUGUAI
VENEÇUELA

0‐2 (Deficiente)
0‐9,9

ARGENTINA
BOLÍVIA

BRASIL

XILE
COLÒMBIA
COSTA RICA
CUBA

EQUADOR

DyE
Insuficiente/Reprobado
(0‐3,9)
(0‐3)
(0‐5)

2 (Regular/Aprobado)
11‐13,9/70‐79
3‐4
(Regular/Aprobado)
10‐13,9

B
Bueno (6‐7)
(7)
(7‐8)
Distinguido (7‐8,9)
70‐76 (Bueno)
77‐89 (Distinguido)

A
Distinguido (9‐
9,9)
(8‐9)
(9)
90‐99
(Sobresaliente)

A

Excelente (10)
100

7‐7,9
C(70‐79)

8‐8,9
9‐10
80‐89
90‐100
Muy bueno
/Distinguido (6‐
Bueno (5‐5,9)
6,9)
Muy Bueno/Excelente (7)
3,7‐4,3
4,4‐4,7
4,8‐5
8
9
10
80‐89
90‐99
100
Notable/Aprovechado/Bien Sobresaliente
(4)
/Excelente (5)
70‐89
90‐99
100
7,5‐8,9
9‐9,9
10
29‐34
35‐38
39‐40
Bien
Muy bien
80‐89/8,0‐8,9
90‐100/9,0‐10
74‐80 (Regular)
81‐90 (Bueno)
3 (Bueno)
14‐16,9/80‐89
5‐7 (Bueno)
14‐16,9

91‐99
(Sobresaliente)

100
5
4(Distinguido) (Sobresaliente/Excelente)
17‐18,9/90‐100
19‐20
8‐10 (Muy
bueno)
11‐12
17‐18,9
19‐20

RÚSSIA
UCRAÏNA
XINA
COREA
ÍNDIA
JAPÓ
SINGAPUR
EGIPTE
ISRAEL
JORDÀNIA
MARROC
TUNÍSIA

Неудовлетворнтельно
(Neudovletvoritel’no)
незадовільно
(nezadovil’no)
0‐59/2
0‐59/F
0‐39
0‐59 (F)
0‐49 (0.0)
0‐49
0‐49
0‐49
0‐9,9
0‐9,9

Удовлетворнтелъно
(Udovletvoritel’no)
задовілъно
(zadovil’no)
60‐74/3
60‐73/D‐ ‐C‐
40‐59
60‐79 (D‐C)
50‐69 (1.0‐2.6)
50‐68
50‐68
50‐68
10‐13,9
10‐13,9

Хоршо
(Khorosho)
добре
(dobre)
75‐89/4
74‐86/C‐B
60‐69
80‐89 (B)
70‐76 (2.7‐3.2)
69‐88
69‐88
69‐88
14‐15,9
14‐15,9

Отлнчно
(Otlichno)
відмінно
(vidminno)
9‐99/5
87‐96/B+ ‐ A
70‐75
90‐100 (A)
77‐85 (3.3‐4.2)
89‐97
89‐97
89‐97
16‐18,9
16‐18,9

100
97‐100/A+
75‐100
86‐100 (4.3)
98‐100
98‐100
98‐100
19‐20
19‐20

