Ple 11 de juny de 2013
5.2. APROVACIÓ DE LA NORMATIVA DE PERMANÈNCIA D’ESTUDIS DE 1R I 2N CICLE
PER AL CURS 2013/14 (INCLOSA EN LA NORMATIVA ACADÈMICA GENERAL
D’AQUESTS ESTUDIS)

Acord núm. 40/2013. Vist l’acord núm. 89/2013 del Consell de Govern de 28 de maig de 2013 i
l’informe favorable de la Comissió Acadèmica del Consell Social, en virtut de l’article 90 i) de la
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 59 dels Estatuts de la UPC
s’aprova la normativa de permanència dels estudis de 1r i 2n cicle per al curs 2013-14
(Inclosa en la normativa acadèmica general d’aquests estudis), tal com consta al document
CS 22/6 2013.
DOCUMENTS CS 22/6 2013

Ratificació de l’actual Normativa Acadèmica General dels
estudis de 1r, 1r i 2n i 2n cicle de la UPC, per a la seva
aplicació al curs acadèmic 2013-2014.

Introducció
Des de 2009-2010, en aplicació del Real Decret 1393/2007, de 29
d’octubre, es van començar a implantar els estudis de grau a la UPC i es va
iniciar el procés d’extinció dels estudis de 1r, 1r i 2n i 2n cicle de la UPC. En
aquest context, es preveu concloure aquest procés d’extinció en les
mateixes condicions, pel que fa al marc normatiu, aplicades fins ara. Així
mateix, no s’ha produït cap circumstància que hagi motivat la modificació
del redactat actualment vigent.
Per tant, és aquest sentit que es considera convenient prorrogar l’aplicació
de la normativa per al proper curs acadèmic 2013-2014 en els mateixos
termes en que va ser redactada.

Per tot això, és fa la següent:

Proposta d’ACORD
Es prorroga la vigència per al proper curs acadèmic 2013-2014 del redactat
de la Normativa Acadèmica General dels estudis de 1r, 1r i 2n i 2n cicle de
la UPC, que es va ratificar per la Comissió de Docència i Estudiantat de 12
de juliol de 2012 i pel Consell de Govern de 23 de juliol de 2012 (Acord
núm. 124/2012).

Vicerectorat de Política Acadèmica
Maig 2013

