Normativa de Permanència en les titulacions de Grau de l’EPSEM
(Apartat 5 de la Normativa UPC)
La Normativa d’avaluació dels estudis de Grau de l’ EPSEM es regeix per la Normativa
acadèmica dels estudis de Grau de la UPC del curs acadèmic 2009-10.
* La Normativa UPC detalla a l’Apartat 5.4., Rendiment mínim en el primer any acadèmic:
“Amb caràcter general, l’estudiant o estudianta que es matricula en uns estudis conduents a l'obtenció d'un títol de grau
ha d'aprovar un mínim de 12 crèdits ECTS el primer any acadèmic d'aquests estudis a la UPC, amb independència de les
matrícules formalitzades.”

* La Normativa UPC detalla a l’Apartat 5.5., Rendiment mínim en la fase inicial dels estudis:
“Tots els plans d’estudis de la UPC conduents a l’obtenció d’un títol oficial de grau tenen definida una fase inicial que
correspon als 60 ECTS del primer any acadèmic.
Amb independència del que estableix l'apartat 5.4 d’aquesta normativa, l’estudiant o estudianta ha de superar el nombre
mínim de crèdits d’aquesta fase que ha establert el centre docent per a aquell pla d’estudis en el termini que hi
correspon, segons la modalitat de dedicació als estudis. Aquest mínim està comprès entre 42 i 60 crèdits ECTS de la fase
inicial.”

A l’ EPSEM s’estableix que:
El rendiment mínim en la Fase Inicial a l’ EPSEM és de 42 crèdits ETCS en 2 anys
acadèmics per la modalitat d’estudi a temps complert, i en 4 anys per la modalitat d’estudi
en temps parcial.
* La Normativa UPC detalla a l’Apartat 5.8., Rendiment mínim un cop superats els crèdits de la
fase inicial establerts pel centre docent:
“Un cop superats el nombre mínim de crèdits exigits de la fase inicial dels estudis, en finalitzar cada període lectiu es
calcula el paràmetre de resultats acadèmics de cada estudiant i estudianta. Aquest paràmetre és el quocient dels crèdits
superats sobre el total de crèdits matriculats.
En funció d'aquest paràmetre, el centre fa el seguiment del progrés de les estudiantes i estudiants i estableix, per garantir
un bon aprofitament dels recursos, els mecanismes d’assessorament acadèmic mitjançant procediments de tutoria així
com les mesures acadèmiques que s'han d'aplicar quan el paràmetre d’un estudiant o d'una estudianta és inferior a 0,5 en
dos períodes lectius consecutius com a màxim, en el cas de períodes lectius quadrimestrals, o en un període lectiu, en el
cas que aquests períodes lectius siguin anuals. Aquestes mesures poden comportar una limitació de matrícula, a banda
de les limitacions establertes amb caràcter general. L’estudiant o estudianta pot recórrer davant del director o directora o
el degà o degana del centre contra les decisions del tutor o tutora.
Amb independència d’això, s’estableix com a referent comú a tots els plans d’estudis de grau de la UPC la desvinculació
automàtica dels estudis, excepte casos justificats convenientment, a totes les estudiantes i estudiants amb un paràmetre
de resultats acadèmics inferior a 0,3 en tres períodes lectius consecutius, (en el cas de períodes lectius quadrimestrals), o
en dos períodes lectius consecutius, (en el cas de períodes lectius anuals).“

A l’ EPSEM s’estableix que:
El paràmetre de rendiment es determinarà per períodes lectius quadrimestrals. El nombre
de crèdits ECTS que un/a estudiant/a es pot matricular és de 36 crèdits ECTS com a màxim i
de 18 crèdits ECTS com a mínim.
Per a aquell/a estudiant/a que obtingui un primer paràmetre de rendiment inferior a 0,5 , se
li recomana limitar la matrícula a 24 crèdits ECTS. A partir del segon paràmetre de
rendiment inferior a 0,5 consecutiu, el límit serà de 18 crèdits ECTS.
Queden exempts d’aquesta normativa l’estudiant/a que tingui pendents 30 crèdits ECTS,
com a màxim, en la Fase Final.
(Document aprovat per la Comissió Permanent de 17 de novembre de 2009)

