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Acord per a l’ampliació dels supòsits d’exempció en l’acreditació de la competència en una
tercera llengua entre els estudiants que han finalitzat els estudis de grau durant els cursos
2019/20 i 2020/21
Introducció
La Normativa Acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC (NAGRAMA) es va aprovar
segons l’Acord CG/2019/03/09, de 24 de maig de 2019, del Consell de Govern.
El punt 3.3 de la normativa especifica que:
Per tenir dret a l’expedició d’un títol universitari oficial de grau els estudiants han d’haver assolit,
en acabar els estudis, la competència en una tercera llengua.
La UPC considera assolida la competència en una tercera llengua en els supòsits següents:
•
•
•
•

Acreditar el coneixement d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès o italià) amb un
certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc
europeu comú de referència per a les llengües, elaborat pel Consell d’Europa.
Haver obtingut com a mínim 9 ECTS corresponents a assignatures d’estudis de la UPC
impartides completament en una tercera llengua, preferentment en anglès.
Elaborar i defensar el treball de fi de grau en anglès, preferentment, o, si es compta amb la
conformitat prèvia del professorat que forma part del tribunal i de la direcció del centre, en
una altra tercera llengua.
Fer una estada en una universitat o empresa a l’estranger en el marc d’un programa de
mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa en què l’activitat es faci en una tercera
llengua, i haver obtingut un mínim de 9 ECTS.

Atesa la situació d’emergència sanitària declarada per la COVID-19 s’han produït restriccions a
la mobilitat de les persones que han afectat significativament a la possibilitat de fer estades a
l’estranger. De la mateixa forma, la pandèmia ha pogut generar situacions sobrevingudes que
puguin haver condicionat la realització d’activitats conduents a l’assoliment de la competència
en terceres llengües.
Al punt 3.3.2 de NAGRAMA actualment es preveuen unes determinades circumstàncies en que
es pot eximir l’estudiantat de l’acreditació d’aquesta competència i defineix un procediment per
a la concessió d’aquesta exempció.
Per tant, el Consell de Govern
ACORDA
•

Ampliar de forma extraordinària els supòsits previstos al punt 3.3.2 de la Normativa
Acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC incorporant els que deriven dels efectes
de la pandèmia per COVID-19. En particular,
o La impossibilitat de realitzar estades internacionals concedides degut a les
restriccions a la mobilitat internacional.
o Altres causes sobrevingudes que hagin impedit l’assoliment de la competència
per alguna de les vies que preveu el punt 3.3 de la normativa d’estudis de grau.

•

Aquesta exempció extraordinària és d’aplicació exclusivament per als estudiants que hagin
superat tots els crèdits corresponents a estudis de grau en els cursos acadèmics 2019/20 i
2020/21.

•

Per sol·licitar aquesta exempció, d’acord amb el previst al punt 3.3.2 per a altres situacions,
cal que els estudiants que es considerin afectats adrecin una sol·licitud1 al Vicerectorat de
Docència i Estudiantat, que haurà d’incloure:
o un informe previ del centre documentant la concessió d’una activitat de
mobilitat internacional concedida que finalment no hagi pogut realitzar-se per
tancament de fronteres, o
o documentació acreditativa dels motius que fonamenten l’exempció per altres
causes sobrevingudes.

•

El Vicerectorat de Docència i Estudiantat, amb la col·laboració de la direcció de l’àrea
acadèmica i d’un representant dels estudiants, resoldrà les sol·licituds rebudes. En cas de
resolució favorable, en el camp corresponent del suplement europeu al títol d’aquests
estudiants es farà constar “eximit/eximida”.

Barcelona, 25 de febrer de 2021

1

La sol·licitud s’ha de fer mitjançant el tràmit INSTÀNCIA GENÈRICA de la seu electrònica de la UPC

