
 RESUM DE LA NORMATIVA DE PERMANÈNCIA I CONTINUACIÓ D'ESTUDIS PER A ESTUDIANTS DE GRAU 
(Consell Social 17 de maig de 2017) 

Aquesta normativa de permanència no s'aplicarà als alumnes matriculats en programes de mobilitat, excepte en el referent al TFG 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑟è𝑑𝑖𝑡𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑠 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑟è𝑑𝑖𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑒𝑔𝑢𝑡𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑟è𝑑𝑖𝑡𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑠
 ≥ 0.5 

TIPUS DE 
MATRÍCULA 

TEMPS COMPLET: Mínim 48 crèdits (si es matricula dels últims per a finalitzar també es considerarà completa encara que 
siguen menys de 48) 

TEMPS PARCIAL: 24-47 crèdits. 

MATRÍCULA REDUÏDA per discapacitat acreditada: de 6 a 23 crèdits, necessari certificat discapacitat i informe favorable del 
CAU. 

REQUISITS DE 
PERMANÈNCIA 

EN L'ESTUDI 

 

PER A ALUMNES DE NOU INGRÉS 
PER 1ª VEGADA DES DE PREINSCRIPCION 
PER 2ª VEGADA AMB 1ª VEGADA ANUL·LADA 
PER TRASLLAT D'EXPEDIENT SENSE RECONEIXEMENTS 

S'han de superar 30 crèdits en 2 cursos acadèmics (matrícula completa o parcial). I 12 crèdits per a matrícula reduïda. 
De no complir-se, pot sol·licitar-se readmissió acreditant per escrit causes que justifiquen el baix rendiment. Si NO s'accepta 
la sol·licitud o no es presenta en termini, no podrà tornar a matricular-se fins que transcórreguen 2 cursos acadèmics. 
 
RESTA D'ALUMNES 
Podrà matricular-se 3 vegades per assignatura, més una 4ª automàtica si el seu rendiment és ≥ 50%.  
Si li resten 60 o menys crèdits per a finalitzar, pot sol·licitar una 5ª matrícula al Rector.  
En cas de no superar-la en alguna d'aquestes 2 situacions (4ª o 5ª matrícula) haurà d'abandonar aqueixos estudis en aquesta 
universitat, i solament podrà reprendre'ls si supera l'assignatura mitjançant reconeixement de crèdits. 

REQUISITS DE 
MATRÍCULA 

Per a matricular-se d'assignatures noves, ha de fer-ho també de totes les assignatures bàsiques no superades de cursos 
anteriors. 
Per a matricular-se del TFG, ha de tenir 168 crèdits superats per a graus de 240 i 210 superats per al Grau de Fonaments de 
l'Arquitectura. 

 


