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ANNEX 1
Modificació dels requisits de matrícula per a l’assignatura de Pràctiques externes del grau de
Nutrició Humana i Dietètica
Pràctiques externes
• Requisit de matriculació: tenir superats 162 crèdits del grau, entre els quals s’inclouen tots
els corresponents a les matèries de formació bàsica.
• Aquest requisit s’ha de complir el mes de setembre previ a la matrícula.
Aprovat a la sessió del Consell d’estudis de l’ensenyament de NHD de 28 d’abril de 2015

Justificació
Actualment el requisit per matricular l’assignatura de Pràctiques externes és tenir superats 180 crèdits del
grau. Aquest requisit s’ha de complir el mes de setembre. Es considera que aquest requisit és molt
restrictiu, ja que obliga a haver superat totes les assignatures dels tres primers cursos abans de començar
el quart curs i no dona marge a aquells estudiants que tenen alguna assignatura pendent.
Per donar flexibilitat als estudiants a l’hora de finalitzar els seus estudis de grau, es proposa disminuir el
nombre de crèdits que cal tenir superats per poder matricular aquesta assignatura fins a 162. Aquest
nombre de crèdits ve justificat pels següents arguments:
L’article 2 de la normativa de permanència de la UB1, en el punt 2.2./1 diu: “L’estudiant pot
matricular entre un mínim de 18 crèdits i un màxim de 60”. I en el punt 2.2./3 diu:
“Excepcionalment, i quan estigui justificat, el cap d’estudis, mitjançant resolució expressa, pot
autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs acadèmic”.
El grau de NHD té un total de 240 ECTS. Si restem els 78 crèdits que com a màxim pot
matricular un estudiant en un curs acadèmic en resulten 162. Per tant, si un estudiant té 162
crèdits superats a setembre té la possibilitat d’acabar els estudis durant el curs següent. És per
això que es considera raonable que aquest nombre de crèdits siguin els exigits per poder
matricular les assignatures finalistes del grau.
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Aprovada per la Comissió Acadèmica de Consell de Govern (2 de març de 2012) i pel Consell de Govern (8 de maig de 2012).

