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Itinerari 6. Gestió dels estudis universitaris 

1. Estudis Universitaris i programació universitària 
- Tipologia 
- Règim jurídic 
- Programació Universitària: grau, màster i doctorat; titulacions  
Interuniversitàries nacionals o internacionals; dobles titulacions a la universitat; 
dobles titulacions internacionals 
- Gestió de la qualitat: Marc VSMA 

2. Planificació acadèmica 
- Encàrrec docent 
- Organització acadèmica 
- Modalitats de docència: des del model presencial fins a la docència híbrida 

3. Gestió de l’expedient acadèmic 
- Tipologia d’expedients 
- Accés 
- Matrícula 
- Avaluació 
- Pràctiques externes 
- Mobilitat internacional 
- Permanència 
- Titulació 
- Expedient de doctorat; dipòsit de la tesi doctoral 

4. Règim econòmic 
- Preus dels ensenyaments universitaris 
- Finançament dels estudis 
- Beques i ajuts 

 

Referències normatives 

• Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. 

• Llei 1/2003 d’Universitats de Catalunya. 

• Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

• Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials. 

• Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials 
de doctorat. 

• Reial Decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques 
externes dels estudiants universitaris. 

• Decret 64/2020, de 30 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a 
les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al 
curs 2020-2021. 

• Pròrroga de l’actual Normativa Acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC, 
per a la seva aplicació al curs acadèmic 2020-2021 (Acord CG/2020/05/01, de 2 de 
juliol de 2020). 

• Normativa de permanència dels estudis de grau i màster de la UPC (Acord 
CG/2021/01/37, de 25 de febrer de 2021) . 

• Normativa reguladora de les pràctiques acadèmiques externes de la UPC (Acord 
CG/2020/05/54, de 2 de juliol de 2020). 

• Normativa acadèmica dels estudis de doctorat Universitat Politècnica de Catalunya 
(Acord CG/2019/05/19, de 8 d’octubre de 2019). 

 


