
   

 

 
NORMES DE PERMANÈNCIA APROVADES PER 
L’EEABB EN ELS ESTUDIS DE GRAU  
Aprovada en CP 3 juliol 2009. 
 
Segons la Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC cal establir unes normes 
que regulin el règim de permanència de l’estudiantat a la Universitat.  
S’estableixen unes normes de caràcter general a tot l’estudiantat de la UPC, i cada  
centre docent ha de establir d’altres que s’apliquen a la Fase Inicial dels estudis.  
  
1. Normativa de caràcter general UPC sobre el rendiment mínim en el primer any acadèmic. 
 
Amb caràcter general, l’estudianta o l'estudiant que es matricula en uns estudis 
conduents a l'obtenció d'un títol de grau ha d'aprovar un mínim de 12 crèdits ECTS en el 
seu primer any acadèmic d'aquests estudis a la UPC, amb independència de les 
matrícules formalitzades. 
En cas contrari, l’estudianta o l'estudiant serà exclosa o exclòs d’aquests estudis i no 
podrà continuar‐los en el mateix centre on els ha iniciat, ni començar cap altre estudi 
dels que s’imparteixen al centre que tingui definida una fase inicial comuna amb l’estudi 
del qual ha estat exclosa o exclòs. 
 
 
2. Rendiment mínim en la fase inicial dels estudis (EEABB). 

 

Amb independència del que estableix l'apartat anterior, l’estudianta o l'estudiant ha de 
superar un mínim de 42 crèdits ECTS d’aquesta fase en el termini que correspongui, 
segons la seva modalitat de dedicació als estudis: 

• Estudiantes o estudiants que cursen els seus estudis a temps complet: Han de 
superar el mínim establert de la fase inicial del seu pla d’estudis en un termini 
màxim de 2 anys acadèmics. 
• Estudiantes o estudiants que cursen els seus estudis a temps parcial: Han de 
superar el mínim establert de la fase inicial del seu pla d’estudis en un termini 
màxim de 4 anys acadèmics. 

En qualsevol de les dues modalitats, temps complet o temps parcial, el còmput de temps 
per a la superació del mínim de crèdits establert de la fase inicial es fa amb 
independència de les matrícules formalitzades. 
En cas de no superar el mínim de crèdits de la fase inicial en el termini establert, 
l’estudianta o l'estudiant no pot continuar aquests mateixos estudis en el centre on els 
ha iniciat, ni començar cap altre estudi dels que s’imparteixen al centre que tingui 
definida una fase inicial comuna amb l’estudi del qual ha estat exclosa o exclòs. 
 
 


