Estructura del SET de cicles

Acord núm. 93/2017 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’estructura del
SET de cicles

Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica
Barcelona, 1 3 /07/2017

Modificació del document “Aprovació dels criteris d’expedició
del SET corresponent a estudis de 1r, 1r i 2n i 2n cicles”
Antecedents
Mitjançant l’Acord número 141/2015 del Consell de Govern de 23 de juliol de
2015, es van aprovar els criteris d’aplicació per a l’expedició dels suplements
europeus al títol dels estudis de 1r, 1r i 2n i 2n cicles.
A aquest acord s’indica que es farà constar la data de la certificació del
suplement en format dd/mm/aaaa. Aquesta data, d’acord amb la legislació
vigent d’aplicació als títols oficials, correspon en tots els casos, a la data de
sol·licitud del títol i del SET per part de la persona interessada.
No obstant això, l’aplicació d’aquest criteri està dificultant el procés de
legalització del document, ja que, per una banda es fa constar la signatura
digitalitzada del secretari/a general de la UPC vigent segons la data
d’expedició del SET (data de la sol·licitud per part de la persona interessada),
i per l’altra, la signatura manuscrita del o la cap de la secretaria del centre o
equivalent vigent en el moment de l’expedició física del document.
Per evitar aquesta problemàtica, i tal i com s’ha indicat al document de criteris
per a l’expedició i implantació dels suplements europeus al títol de les
titulacions de grau i màster, es proposa que la data de certificació del
suplement sigui en tots els casos la data d’impressió del document.
Per tant, el Consell de Govern,
ACORDA
Modificar l’Acord número 141/2015 del Consell de Govern de 23 de juliol de
2015, pel qual s’aproven els criteris d’expedició del SET corresponent a
estudis de 1r, 1r i 2n i 2n cicles, tal i com s’indica a continuació:
S’afegeix, al final de l’apartat 2. Criteris generals d’expedició del SET, el
següent apartat:


La data de certificació del suplement serà la de la data d’impressió del
document.

Aquest criteri serà d’aplicació a tots els suplements expedits a partir de
l’aprovació d’aquest acord.

Barcelona, 13 de juliol de 2017

