MODIFICACIONS A LA NORMATIVA DE PERMANÈNCIA
DELS ESTUDIS DE PRIMER, PRIMER I SEGON I SEGON
CICLE DE LA UPC
ANY ACADÈMIC 2008-2009

Acord núm. 90 /2009 del Consell de Govern pel qual s’aprova les modificacions
a la normativa de permanència dels estudis de primer, primer i segon i segon
cicle de la UPC. Any Acadèmic 2008-2009, per a que la normativa de
permanència dels estudis de primer, primer i segon i segon cicle de la UPC
sigui aprovada, si escau, pel Consell Social.
• Document aprovat per la Comissió de docència i estudiantat del Consell
de Govern del dia 14 de maig de 2009.
• Document aprovat pel Consell de Govern del dia 26 de maig de 2009.

DOCUMENT CG 31/5 2009

Vicerectorat de docència i estudiantat
26 de maig 2009

Introducció
El curs acadèmic 2009/2010 és el punt de partida de la nova oferta de titulacions
de grau de la UPC. L’inici d’impartició d’aquests nous estudis suposa l’inici de
l’extinció de les actuals titulacions de primer, primer i segon i segon cicles que
culminarà al setembre de 2015, d’acord al que defineix el Reial Decret 1393/2007,
de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris
oficials.
L’extinció de les actuals titulacions de la UPC es realitzarà d’acord a les directrius
definides al document aprovat pel Consell de Govern del dia 20 de juny de 2008
(Acord 93/2008), pel qual s’aproven els criteris per a l’extinció de les titulacions de
primer cicle, primer i segon cicle i segon cicle i la implantació dels nous
ensenyaments de grau de la UPC. Aquest document especifica que, amb caràcter
general, l’extinció de les titulacions de primer cicle, primer i segon cicle i segon cicle
de la UPC es realitzarà curs a curs. Així mateix aquest document preveu, amb
caràcter general, la impartició de docència extraordinària durant l’any acadèmic
següent al de l’extinció de cada curs per tal que els estudiants que hagin començat
plans d’estudis de primer cicle o primer i segon cicles al curs 2008/2009 puguin
tornar a matricular-se de les assignatures que composen la fase selectiva i rebre
docència de la resta dels cursos.
Els centres docents, responsables de la gestió del transitori en el qual conviuran
ambdues estructures d’estudis i dels procediments d’adaptació dels seus estudiants
de les titulacions actuals a les noves titulacions de grau que les substitueixin, han
de disposar de mecanismes a nivell normatiu que els faciliti aquesta gestió. En
aquest sentit, han de disposar d’autonomia per a la presa de decisions vinculades a
la continuïtat de les estudiantes i estudiants que cursen estudis de primer, primer i
segon i segon cicles que estiguin afectats per les normes de permanència.
Per facilitar la gestió d’aquest transitori, s’ha considerat convenient delegar, a partir
de l’avaluació del segon quadrimestre del curs 08/09, la competència per a la
resolució de les sol·licituds de continuïtat d’estudis presentades pels estudiants, al
director o directora o degà o degana del centre docent.
Per altra banda, la normativa de Permanència dels estudis de Grau ja contempla la
delegació d’aquestes competències per part del rector o rectora en el director o
directora o degà o degana del centre docent.
En virtut de l’abans exposat, es presenta la següent
Proposta d’acord
Delegar la competència de resolució de les sol·licituds de continuïtat d’estudis
regulades a l’apartat 5.5 CONTINUITAT DELS ESTUDIS de la Normativa de
Permanència vigent per al curs acadèmic 08/09 en el director o la directora o degà
o degana del centre docent.

En conseqüència, es modifica el primer paràgraf de l’apartat 5.5. CONTINUÏTAT
DELS ESTUDIS de la Normativa de Permanència que regula el procediment per a la
concessió de continuïtat d’estudis a les estudiantes i als estudiants que estiguin
afectats pels articles 5.3 i 5.4 (Rendiment mínim en el 1r any acadèmic i Termini
màxim per superar la Fase Selectiva, respectivament).

Nou redactat:
El director o directora o degà o degana del centre, per delegació del rector o
rectora pot, en situacions justificades, no aplicar el que preveuen els apartats
5.3 i 5.4 d’aquesta Normativa de Permanència.
Altrament, les estudiantes i els estudiants podran sol·licitar al director o la
directora o degà o degana del centre docent, de forma motivada i abans de la
data que cada any s'estableix a les normes de matrícula, l’ampliació del
termini per superar els crèdits mínims exigits per al primer any acadèmic i/o
per a la superació de la fase selectiva.
Les reclamacions contra les resolucions emeses pel director o la directora o
degà o degana del centre docent s’adreçaran al rector o rectora mitjançant la
presentació d’un recurs de reposició, en el termini d’un mes comptat a partir
del dia següent al de la recepció de la resolució del director o directora o degà
o degana.
El nou redactat de la Normativa de Permanència resultant d’aquest acord serà
presentat al Consell Social per a la seva aprovació.

