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NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER A
ESTUDIANTS QUE CURSEN GRAUS I MÀSTERS UNIVERSITARIS
La Normativa de permanència vigent fins ara va ser aprovada pel Consell Social en data
24 de juliol del 2009, tal com s’estableix en l’article 46.3 de la Llei orgànica
d’universitats i l’article 129 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona.
Aquesta norma s’ha aplicat durant els tres primers cursos d’implementació dels
ensenyaments de grau i màster dins del marc de l’espai europeu d’educació superior.
Després d’aquests tres anys, se’n pot valorar l’aplicació com a positiva en tant que ha
ajudat a millorar els objectius establerts per la mateixa norma, bàsicament pel que fa a
l’aprofitament dels estudis per part de l’alumnat i, en conseqüència, pel que fa a la
millora del rendiment acadèmic.
Transcorregut aquest període i, sense menystenir aquesta valoració general, s’ha
constatat la necessitat de revisar el contingut de la Normativa, bàsicament per tres
factors essencials.
En primer lloc, és imprescindible simplificar el sistema de funcionament del règim de
permanència; la complexitat del text actual en dificulta enormement la comprensió i
aplicació tant pels mateixos estudiants afectats, com per les persones que gestionen i
resolen les diverses situacions previstes.
En segon lloc, el curs 2011‐2012 finalitza el període transitori establert per les Normes
reguladores de l’avaluació i de la qualificació dels aprenentatges, de manera que a
partir del curs 2012‐2013 s’ha d’aplicar ja de manera general la realització d’una única
convocatòria d’avaluació en totes les assignatures, qüestió que incideix de manera
significativa en el desenvolupament curricular dels estudiants.
I, en tercer lloc, no podem desconèixer el context social i econòmic català que, de
manera directa, està afectant el desenvolupament acadèmic i docent de totes les
universitats públiques i, en conseqüència, d’aquesta Universitat. Aquesta afectació
s’està produint tant mitjançant la congelació (a vegades reducció) de recursos docents,
com per l’increment substancial dels preus públics que s’aproven per a cada curs
acadèmic.
Aquests factors, juntament amb l’objectiu general d’utilitzar de manera eficient els
recursos públics que la societat posa a disposició de la Universitat i, per tant, també de
l’estudiant, determinen la necessitat de revisar la Normativa anterior, no tant per
modificar l’objectiu final sinó, sobretot, per ajustar els instruments acadèmics utilitzats
per assolir els objectius de millora del rendiment acadèmic i d’un bon aprofitament
dels recursos docents disponibles.

Així, doncs, els elements bàsics d’aquesta Normativa s’articulen a través d’un
engranatge acadèmic senzill i eficaç: les dues variables que cal considerar són el
nombre de crèdits per matricular i el nombre de crèdits per aprovar. I això es fa
garantint la possibilitat de seguir els estudis a temps parcial o a temps complet, de
manera que es faciliti la cobertura de les necessitats d’estudiants amb un perfil social i
econòmic diferent. A la vegada, aquesta flexibilitat s’amplia, atès que es diferencien els
requeriments que cal acomplir entre el primer any de matrícula i els següents,
establint, però, un límit de permanència global segons el nombre de crèdits dels
ensenyaments. Finalment, els centres, per mitjà dels deganats, tenen la possibilitat de
resoldre, de manera raonada i equànime, i també en consonància amb els interessos i
les necessitats de cada ensenyament, les situacions d’excepcionalitat que siguin
plantejades, i també atendre els casos personals que es consideri que hagin de ser
resolts.
Aquesta Normativa ha estat elaborada amb la participació dels diferents sectors
afectats i dels centres de la Universitat, i ha estat objecte dels diferents tràmits de
consulta i informe previstos per la legislació vigent.

Art. 1. Àmbit d’aplicació
Aquestes normes són d’aplicació per a tots els estudiants que cursen estudis de grau i
de màster universitari a la Universitat de Barcelona (UB).

Art. 2. Condicions de matrícula i de permanència
2.1. Condicions de matrícula i permanència durant el primer any d’ingrés en un
ensenyament universitari de grau:
1. El primer any que l’estudiant ingressa a un grau de la UB ha de matricular o bé
60 crèdits (modalitat de temps complet), o bé 30 (modalitat de temps parcial).
2. Si ha matriculat 60 crèdits, al final del primer any n’ha d’haver aprovat com a
mínim 18 per romandre al grau.
3. Si ha matriculat 30 crèdits, al final del primer any n’ha d’haver aprovat com a
mínim 6 per romandre al grau.
2.2. Condicions de matrícula i permanència a partir del segon any d’ingrés i per als
estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o parcial, altres estudis
universitaris oficials a qualsevol universitat:

1. L’estudiant pot matricular entre un mínim de 18 crèdits (excepte si n’hi resten
menys per finalitzar l’ensenyament) i un màxim de 60.
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2. Els estudiants segueixen un itinerari a temps parcial quan matriculen entre 18 i
45 crèdits, i segueixen un itinerari a temps complet quan matriculen entre 46 i
60 crèdits.
3. 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.
4. Si l’estudiant vol matricular crèdits obligatoris d’un curs superior, també ha de
matricular tots els crèdits obligatoris pendents dels cursos inferiors.
5. El segon any consecutiu de matrícula efectiva en què un estudiant no aprovi
com a mínim el 50 % dels crèdits matriculats no pot romandre en el grau.
6. Quan a un estudiant li restin menys del 10 % dels crèdits per finalitzar el grau,
els haurà de matricular tots.
2.3. Condicions de matrícula i permanència per a estudiants de màsters universitaris:
1. L’estudiant pot matricular entre un mínim de 20 crèdits (excepte si n’hi resten
menys per finalitzar el màster) i un màxim de 60. Els estudiants que matriculen
entre 20 i 48 crèdits segueixen un itinerari a temps parcial, i els que en
matriculen a partir de 49 segueixen un itinerari a temps complet.
2. Excepcionalment, i quan estigui justificat, el coordinador del màster
universitari, mitjançant resolució expressa, pot autoritzar una matrícula
superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78, i també una matrícula inferior a 20
crèdits fins a un mínim de 18 per curs acadèmic.
3. El segon any consecutiu en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50 %
dels crèdits matriculats no podrà romandre en el màster.

Art. 3. Límit de permanència en un ensenyament de grau
3.1. En els graus de 240 crèdits, l’estudiant que cursa l’ensenyament a temps complet,
disposa d’un màxim de set anys de matrícula efectiva per superar els estudis. Quan els
estudis es cursin a temps parcial, es disposarà de tres anys més afegits als set anteriors
per tal de finalitzar el grau.
3.2. En els graus de més de 240 crèdits, l’estudiant a temps complet té un màxim de
vuit anys de matrícula efectiva per superar els estudis de grau, i l’estudiant a temps
parcial disposa de tres anys més de matrícula efectiva per finalitzar els estudis.
3.3. A l’efecte dels dos apartats anteriors, s’entén que es cursen estudis a temps
complet quan durant els cinc primers anys de matrícula efectiva es matriculi una
mitjana anual igual o superior a quaranta‐sis crèdits; quan aquesta mitjana sigui
inferior a quaranta‐sis crèdits, s’entén que l’estudi es fa a temps parcial.
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Art. 4. Còmput de crèdits
4.1. Els crèdits reconeguts i els crèdits transferits no computen com a superats a
l’efecte de permanència, i tampoc no es tenen en compte quant al nombre de crèdits
que cal matricular.
4.2. En els casos de matrícula semestral, el còmput de crèdits superats i de crèdits per
matricular es calcula anualment.

Art. 5. Permanència i atenció als estudiants
5.1. Prèviament al període de matrícula, el centre ha d’informar els estudiants,
especialment els de nou accés, de la Normativa de permanència i els ha d’orientar
sobre el nombre de crèdits que han de matricular d’acord amb la seva dedicació als
estudis.
5.2. Igualment el centre ha d’establir una línia d’acció preventiva que presti una
atenció especial als estudiants que es poden veure afectats per la Normativa de
permanència, tant després del primer semestre per als estudiants que cursen trenta o
seixanta crèdits, com també per als que no han superat el 50 % dels crèdits
matriculats.

Art. 6. Abandonament de l’ensenyament
6.1. Es considera que un estudiant ha abandonat un grau o un màster universitari quan
han transcorregut dos anys acadèmics consecutius sense que s’hi hagi matriculat.
6.2. Si ha abandonat l’ensenyament havent superat algun crèdit, pot sol∙licitar la
readmissió al deganat qui, en el cas dels màsters universitaris, sol∙licitarà informe previ
a la resolució a la comissió de coordinació del màster.
6.3. Si ha abandonat l’ensenyament de grau sense haver superat cap crèdit, pot
sol∙licitar una plaça nova via preinscripció universitària; en cas d’abandonament d’un
màster, el procediment d’accés i admissió és el que determini la legislació vigent.

Art. 7. Alumnat amb necessitats especials
La Universitat ha de promoure l’adequació efectiva de la Normativa de permanència i
matrícula a les característiques dels estudiants amb necessitats especials, mitjançant la
valoració de cada cas concret i l’adopció de mesures específiques adequades.
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Art. 8. Alumnat en programes de mobilitat
L’estudiant que participi en programes de mobilitat està exempt de complir les
condicions establertes en la Normativa de permanència durant l’any que cursi crèdits
en una altra universitat.
Art. 9. Incompliment de les disposicions de permanència
9.1. L’estudiant que no compleixi les condicions de permanència que estableixen els
articles 2 i 3 d’aquesta Normativa haurà d’abandonar el grau o el màster universitari
en què estava inscrit.
9.2 El deganat, escoltada la comissió acadèmica del centre o la comissió de coordinació
del màster, segons l’ensenyament, i valorada la documentació justificativa, ha de
resoldre les sol∙licituds d’excepcionalitat.
Art. 10. Interpretació de la Normativa
10.1. La interpretació i els aclariments d’aquesta Normativa corresponen al rector, el
qual pot delegar aquesta competència en el vicerector que presideix la Comissió
Acadèmica delegada del Consell de Govern (CACG).
10.2. En qualsevol cas, les interpretacions i els aclariments s’hauran de fer un cop
escoltada la Comissió Acadèmica delegada del Consell de Govern.

Art. 11. Informació sobre el progrés de l’alumnat al Consell Social
La Universitat ha d’elaborar els informes anuals necessaris sobre el progrés de
l’alumnat i sobre els efectes de l’aplicació d’aquesta Normativa. Correspon a la
Comissió Acadèmica delegada del Consell de Govern elevar‐los al Consell Social i
donar‐los a conèixer a tots els centres per facilitar la tasca orientadora i informativa
vers l’alumnat.

Disposició addicional primera
Els caps d’estudis poden eximir de l’obligació de matricular els crèdits obligatoris
pendents dels cursos inferiors als estudiants que ho sol∙licitin que optin a una
retitulació i als procedents d’una llicenciatura, diplomatura o enginyeria adaptats al
grau. A aquests efectes, s’entén que un estudiant opta a una retitulació quan, estant
en possessió d’una titulació universitària no adaptada a l’espai europeu d’educació
superior, accedeix al grau corresponent.
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Disposició addicional segona
Aquestes normes s’han d’aplicar sense perjudici dels requeriments específics que
puguin constar en les corresponents memòries acreditades de grau i màster oficials, en
els plans d’estudis aprovats pel Consell de Govern i també dels requisits entre
assignatures degudament aprovats en les assignatures de grau.

Disposició addicional tercera
En el cas d’estudis de grau amb itineraris simultanis, les condicions de matrícula són les
que assenyala el pla d’estudis dels itineraris aprovats per la Universitat i se’ls apliquen
les condicions de permanència considerant cada grau per separat.
Disposició transitòria primera
Als estudiants que hagin iniciat els estudis de grau o màster oficial abans de l’entrada
en vigor d’aquesta Norma, se’ls aplica el règim de permanència regulat en aquesta
Normativa.
Disposició derogatòria única
Queda derogada la Normativa de permanència de la Universitat de Barcelona
aprovada per Consell Social en data 24 de juliol del 2009, i també qualsevol altra
normativa o disposició de rang igual o inferior que s’oposi al que s’estableix en aquesta
Norma.

Disposició final
Aquesta Normativa entra en vigor el curs acadèmic 2012‐2013 a partir del dia següent
que s’aprovi i es publiqui al web de la Universitat de Barcelona.
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