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Criteris per a l’extinció de les titulacions de grau i màster de la UPC per desprogramació o per
implantació de titulacions que les substitueixen.
1. Introducció
La implantació de les noves titulacions de grau i màster, derivada del nou Reial Decret 1393/2007, de
29 d’octubre, pel qual s’establia l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, va comportar
l’extinció de les titulacions de primer, segon i primer i segon cicles.
El canvi d’una ordenació acadèmica (estudis previs a l’EEES), a la que regula l’adaptació a l’Espai Europeu
d’Educació Superior, requeria recollir els criteris d’extinció derivats de la normativa externa i fixar els
criteris propis de la UPC. Aquesta necessitat es va concretar en l’acord núm. 93/2008 del Consell de
Govern pel qual es van aprovar els criteris per a l’extinció de les titulacions de primer cicle, segon cicle i
primer i segon cicles i la implantació dels nous ensenyaments de grau de la UPC.
La situació actual en la que hi ha plena adaptació a l’EEES i una ordenació acadèmica relativament
estable amb el RD 1393/2007, que es va complementar amb el RD 861/2010, així com la manca de
regulació a nivell estatal respecte a l’extinció dels nous programes de grau i màsters de l’EEES, fa
necessari dotar-se d’ un marc d’extinció dels graus i màsters que determini els criteris UPC per regular
els processos fruit de la desprogramació, les reverificacions i modificacions i fusions de les titulacions
existents que impliquin l’extinció dels plans d’estudis anteriors.
Els criteris de desprogramació d’estudis es troben recollits a l’acord de Consell de Govern núm. 14/2013
pel qual s’aproven els criteris i procediment per a la suspensió i desprogramació de titulacions/itineraris, i
recollits també en el sistema de qualitat AUDIT dels centres UPC, però queda definit a nivell general, i es

necessari detallar el procediment administratiu que s’ha de dur a terme per que quedi correctament
aprovat i posteriorment recollit tant en els registres d’implantació i desprogramació de la Generalitat de
Catalunya, com al RUCT del Ministerio (Registro de Universidades, Centros y Titulos), i es garanteixin els
drets i deures dels estudiants i les obligacions de la Universitat en les titulacions que s’extingeixen.

2.

Àmbit d’aplicació
El present document regula el procés d’extinció de les titulacions de grau i màster implantades d’acord
amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel RD 861/2010, de 10 de juliol, pel qual
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, així com el procés d’adaptació dels
estudiants.
És d’aplicació als graus i màsters que s’hagin d’extingir per la implantació d’un altre programa que els
substitueixi o amb motiu de la seva desprogramació.

3.

Criteris per a la implantació i extinció dels plans d’estudis
3.1 La implantació dels plans d’estudis conduents a l’obtenció dels títols nous podrà realitzar-se de
manera simultània, per a un o diversos cursos, o progressiva, d’acord amb la temporalitat prevista
en la memòria de verificació.
3.2 A partir de la implantació d’un estudi de grau o de màster que substitueixi una o vàries titulacions,
s’iniciarà el procés d’extinció del pla d’estudis al qual substitueix. Això implica que l’any que
s’inicia la implantació ja no hi haurà docència del primer curs, i així progressivament.
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3.3 L’extinció de les titulacions es realitzarà curs a curs, fins i tot en els casos que el centre decideixi
implantar el nou títol que el substitueixi de cop, mentre hagi estudiants en la titulació a extingir.
3.4 Un cop extingit cada curs, s’efectuaran quatre convocatòries d’examen en els dos cursos
acadèmics següents, en el cas dels grau, i dos convocatòries en el curs acadèmic següent, en el cas
dels màsters.
3.5 No es preveu docència extraordinària en els plans d’estudis de grau i màster en extinció. En
qualsevol cas, l’estudiant pot assistir a classe dels nous plans d’estudis que els substitueixen si hi
ha assignatures equivalents.
3.6 , Els cursos es consideraran extingits a tots els efectes i, per tant, les convocatòries d’examen per
any acadèmic de què disposen els estudiants computaran a efectes de superació d’assignatures de
cursos extingits.
3.7 En tot cas, els estudiants que estiguin cursant el pla d’estudis que s’extingeix podran optar per
completar el seu currículum directament a través del nou pla d’estudis resultant. Les memòries de
verificació inclouen en el seu capítol 10 les taules d’adaptació que s’aplicaran en aquests casos.
S’ha de tenir en compte que la majoria de casos d’extinció de graus i màsters actuals es deu a la
reverificació o substitució del títol per un altre, amb la qual cosa els processos d’adaptació es
preveuen de forma massiva i no s’arriba a esgotar convocatòries.
4.

Drets i deures dels estudiants
4.1 Els estudiants de les actuals titulacions tenen dret a continuar els estudis que han iniciat, tot i que
poden optar per incorporar-se de forma voluntària a la nova titulació de grau o màster que les
substitueixin.
4.2 Els estudiants disposen de quatre convocatòries d’examen en els dos cursos acadèmics següents a
l’extinció de cada curs, en el cas dels grau, i de dos convocatòries en el curs acadèmic següent, en
el cas dels màsters.
4.3 Esgotades pels estudiants les convocatòries assenyalades en el paràgraf anterior sense que
haguessin superat les proves, els qui desitgin continuar els estudis hauran de seguir-los pels nous
plans d’estudis que els substitueixin, mitjançant l’adaptació.
4.4 No es podran admetre estudiants de nou accés a un pla d’estudis en procés d’extinció, ni
s’acceptaran sol·licituds per canvi d’estudis.
4.5 Si un estudiant es vol adaptar a la titulació de grau o de màster que substitueix la que està cursant
i aquesta no s’implanta en el seu centre, se li donarà l’opció de cursar- la en qualsevol dels centres
de la UPC que la tingui implantada. Els centres establiran els criteris acadèmics i les taules
d’adaptació a aplicar en cada cas.
4.6 Durant el període d’extinció dels plans d’estudis, el centre docent establirà mesures que facilitin la
matrícula de l’estudiantat dins de les actuals titulacions.

5.

Desprogramació d’estudis de grau i/o de màster
5.1 Tal i com s’indica a la introducció d’aquest document, la UPC va regular mitjançant l’acord de
Consell de Govern núm. 14/2013, els criteris i procediment per a la suspensió i desprogramació de
titulacions/itineraris.
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5.2 L’extinció dels plans d’estudis desprogramats es realitzarà curs a curs, i s’aplicarà el que s’estableix
a l’apartat 3 d’aquest document.
5.3 L’estudiant té dret a finalitzar els estudis que ha iniciat tal i com es contempla a l’apartat 4
d’aquest document. En cas d’esgotar les convocatòries extraordinàries sense haver finalitzat els
seus estudis, se li donarà l’opció de continuar-la en qualsevol dels centres de la UPC que tingui
implantada la mateixa titulació o una de característiques similars. En aquest cas, s’aplicaran les
adaptacions que s’escaigui sense cost associat.
6.

Informació a l’estudiantat
Els centres docents establiran mecanismes per donar la màxima difusió entre l’estudiantat del
procediment i els aspectes normatius associats a l’extinció dels actuals estudis i a la implantació de les
noves titulacions de grau o màster que els substitueixin.
Així mateix, els centres faran les actuacions necessàries per facilitar als estudiants que tinguin pendent
únicament la superació del TFG/TFM, la finalització dels estudis que van iniciar.
La informació que s’ha de facilitar a l’estudiantat ha de ser, com a mínim:
•
•
•
•

Quina o quines titulacions de grau o màster substitueixen les titulacions actuals.
Calendari d’extinció i d’implantació de cada titulació.
Convocatòries extraordinàries de què disposa l’estudiant.
Taules d’equivalència entre les assignatures dels plans d’estudis a extingir i els nous plans d’estudis
que els substitueixen, en el cas que els estudiants es puguin acollir a una adaptació dels estudis dins
del mateix centre.

En aquest cas, també caldrà oferir informació detallada sobre aspectes acadèmics derivats de
l’adaptació, com per exemple: com s’articula el reconeixement en el nou pla d’estudis de les assignatures
reconegudes per activitats d’extensió universitària, les pràctiques externes realitzades, i de les
assignatures que en el moment de realitzar l’adaptació es troben en situació de compensable dins d’un
bloc curricular, així com qualsevol altre aspecte acadèmic que es consideri.
7.

Sol·licitud de convocatòries extraordinàries
Un cop extingides les convocatòries extraordinàries d’una assignatura establertes al calendari d’extinció
de la titulació, l’estudiant podrà sol·licitar, excepcionalment, una nova convocatòria extraordinària per
tal de superar una o més assignatures pendents, si és que es troba en disposició de finalitzar els estudis
en el pla actual. Haurà d’adreçar una sol·licitud al Rector, el qual resoldrà, previ informe del centre, si
concedeix o no l’esmentada convocatòria.

8.

Cronograma d’extinció dels plans d’estudis de grau
D’acord amb el punt 2 d’aquest document, l’extinció de les actuals titulacions de la UPC de grau i màster
es realitzarà curs a curs segons es detalla en l’annex I per als estudis de grau i en l’annex II per als estudis
de màsters, que s’inclouen a continuació.
En els annexos que es detallen figura la implantació dels estudis curs a curs, no obstant, aquesta
implantació pot ser de manera simultània, per a un o diversos cursos, tal i com s’indica a l’apartat 3.1
d’aquest document. En qualsevol cas, amb independència de la modalitat escollida per a la implantació
del nou pla d’estudis, l’extinció serà en tots els casos curs a curs.
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ANNEX 1. EXTINCIÓ D’ESTUDIS DE GRAU (240 ECTS)*

Curso n-n+1

Curso n+1-n+2

Curso n+2-n+3

Curso n+3-n+4

Curso n+5-n+6

Curso n+6-n+7

2 conv
2 conv
4r any
4r any 1r i
examen 4r
examen 4r
grau antic
2n cicle
any
any
2 conv
2 conv
4r any
3r any
4r any nou
examen 3r 4r any nou examen 3r 4r any nou
grau antic
grau antic
grau
grau
grau
any
any
2 conv
2 conv
3r any
3r any nou
3r any nou
examen 2n 3r any nou examen 2n 3r any nou
grau antic
grau
grau
grau
grau
any
any
2 conv
2n any
2n any examen 1r 2n any
2n any
2n any
2n any
grau antic nou grau
nou grau
nou grau
nou grau
nou grau
any
2 conv
1r any nou examen 1r 1r any nou
1r any nou
1r any nou
1r any nou
1r any nou
grau
grau
grau
grau
grau
grau
any

Implantació nou grau
Docència ordinària pla d'estudis en extinció
4 Convocatòries examens sense docència (2 convocatòries en els dos anys següents a l'extinció de cada curs).

Important:
1. El TFM comptabilitza com qualsevol altra assignatura.
* En el cas d’estudis de grau de més de 240 ECTS (Graus d’Arquitectura), s’aplicarà el mateix criteri ampliant el calendari amb els cursos necessaris fins a
l’extinció definitiva del pla d’estudis.
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ANNEX 2. EXTINCIÓ D’ESTUDIS DE MÀSTER
EXTINCIÓ D'ESTUDIS DE MÀSTER DE 120 ECTS
Curs n-n+1

Curs n+1-n+2

2n any màster antic
2n any nou màster
2 conv examen 2n any
(3r i 4r quadrimestre) (3r i 4r quadrimestre)
1r any nou màster (1r i
1r any nou màster (1r
2 conv examen 1r any
2n quadrimestre)
i 2n quadrimestre)

Implantació nou màster
Docència ordinària pla d'estudis en extinció
2 Convocatòries exàmens sense docència (en l'any següent a l'extinció de cada curs).

Important:
1. El TFM comptabilitza com qualsevol altra assignatura.

EXTINCIÓ D'ESTUDIS DE MÀSTER DE 90 ECTS
Curs n-n+1

3r quadrimestre
màster antic

Curs n+1-n+2

3r quadrimestre nou
màster

2 conv examen 3r
quadrimestre

1r any nou màster (1r i
1r any nou màster (1r
2 conv examen 1r any
2n quadrimestre)
i 2n quadrimestre)

Implantació nou màster
Docència ordinària pla d'estudis en extinció
2 Convocatòries exàmens sense docència (en l'any següent a l'extinció de cada curs).

Important:
1. El TFM comptabilitza com qualsevol altra assignatura.
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EXTINCIÓ D'ESTUDIS DE MÀSTER DE 60 ECTS
Curs n-n+1

1r any nou màster (1r i 2n
quadrimestre)

2 conv examen 1r any

Implantació nou màster
Docència ordinària pla d'estudis en extinció
2 Convocatòries exàmens sense docència (en l'any següent a l'extinció de cada curs).

Important:
1. El TFM comptabilitza com qualsevol altra assignatura.
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