NO
ORMESS DE PEERMA
ANÈNCIIA APR
ROVAD
DES PEER
L’EESAB EN
E ELS ESTUD
DIS DE GRAU
U.
Apro
ovades en CP de 3 de ju
uliol de 2009.

Sego
ons la Normativa acadèèmica dels estudis
e
de grau
g
de la UPC cal estab
blir unes no
ormes
que regulin
r
el rèègim de perrmanència de
d l’estudiaantat a la Un
niversitat.
S’esttableixen un
nes normess de caràctter general a tot l’estudiantat dee la UPC, i cada
centrre docent ha
h de establir d’altres que
q s’apliqu
uen a la Fasee Inicial delss estudis.
1. N
Normativa de
d caràcterr general UPC
U sobre el
e rendimen
nt mínim een el primer any
a
acadèmic.
Amb caràcter general,
g
l’eestudianta o l'estudiant que es matricula en uns esstudis
cond
duents a l'ob
btenció d'un títol de grau
g
ha d'ap
provar un mínim
m
de 12
2 crèdits ECTTS en
el seeu primer any
a acadèm
mic d'aquessts estudis a la UPC, amb independència de
d les
matrrícules form
malitzades.
En caas contrari,, l’estudiantta o l'estud
diant serà exclosa
e
o exxclòs d’aqueests estudiss i no
podrrà continuarr‐los en el mateix
m
centtre on els ha
h iniciat, ni començar cap altre estudi
e
dels que s’imparteixen al centre qu
ue tingui de
efinida unaa fase inicial comuna amb
l’estu
udi del quall ha estat exxclosa o excclòs.
2. Rendiment
R
mínim en laa fase iniciaal dels estud
dis (ESAB).
Amb independèència del qu
ue estableix l'apartat anterior, l’estudianta o l'estudiant ha
de su
uperar un mínim
m
de 42
2 crèdits ECTTS d’aquestta fase en el
e termini qu
ue correspo
ongui,
segons la seva modalitat
m
dee dedicació als estudis:
• Estudiaantes o esttudiants qu
ue cursen els seus estu
udis a temp
ps complet: Han
de superar el mínim establerrt de la fasse inicial deel seu pla d’estudis en
e un
termini màxim
m
de 2 anys acadèèmics.
• Estudiaantes o estudiants que
e cursen elss seus estud
dis a tempss parcial: Haan de
superar el mínim esstablert de la fase iniccial del seu pla d’estud
dis en un te
ermini
màxim de
d 4 anys accadèmics.
En qualsevol dee les dues modalitats,, temps complet o temps parciaal, el còmpu
ut de
ps per a la superació del mínim de crèdits establert de
d la fase inicial es fa amb
temp
indep
pendència de
d les matríícules formalitzades.
En cas de no superar
s
el mínim
m
de crèdits
c
de la
l fase inicial en el teermini establert,
l’estu
udianta o l'eestudiant no pot continuar aquessts mateixoss estudis en
n el centre on
o els
ha in
niciat, ni co
omençar caap altre esttudi dels qu
ue s’impartteixen al ceentre que tingui
t
defin
nida una fasse inicial com
muna amb l’estudi del qual ha esttat exclosa o exclòs.

