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És voluntat de la Universitat Autònoma de Barcelona promoure la qualitat dels estudis tant pel 
que fa als resultats acadèmics com a l'eficiència de les titulacions. Entre els diferents aspectes 
que contribueixen a assolir aquest objectiu, destaca la progressió acadèmica que han de seguir 
els estudiants, acompanyada d'un adequat seguiment de la seqüència de matèries programades
en els diferents plans d'estudi. Tanmateix, també és missió d'aquesta Universitat vetllar per a 
l'aprofitament acadèmic dels estudiants i impulsar l'exercici responsable dels seus deures. 
 
Per això, transcorregut un període de temps suficient per a la valoració de l'adequació de la 
normativa de permanència aprovada el maig de 1992 i analitzats els seus efectes sobre el 
rendiment acadèmic en les diferents titulacions, el Consell Social, fent ús de les atribucions que 
li corresponen d'acord amb el que estableix l'article 46.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de 26 de 
diciembre, de Universidades, l'article 90.i de la Llei d'universitats de Catalunya i els articles 
121.2 i 179 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprova, previ informe del 
Consejo de Coordinación Universitaria, aquesta normativa de permanència dels estudiants de la 
UAB. 

Article 1. Àmbit d'aplicació 

1.1. Aquesta normativa s'aplicarà als alumnes que cursin els estudis de grau als centres 
integrats, adscrits i vinculats d'aquesta universitat a què fan referència els articles 11.1, 12 i 34 
dels Estatuts de la UAB, segons els plans d'estudis conduents als títols oficials i propis de la 
Universitat, aprovats segons la legislació i normativa d'aplicació. 

1.2. S'estableix en noranta el nombre de crèdits màxims de què un alumne es pot matricular 
per primera vegada. 

1.3. El límit de matriculació per als alumnes amb crèdits pendents de semestres anteriors, 
s'estableix en una matrícula màxima anual en crèdits equivalent a: 

(Càrrega total del títol / Nombre d'anys previstos) + 20% = N  

Els decimals que pugui tenir N s'hauran d'arrodonir a l'alça o a la baixa a un decimal que ha de 
ser 0 o 5. 

1.4. L'alumne s'haurà de matricular obligatòriament de les assignatures troncals i obligatòries 
no superades. 

1.5. L'estudiant no està obligat a matricular-se de les assignatures optatives i de lliure elecció 
matriculades i no superades, les quals poden ser substituïdes per altres assignatures optatives i 
de lliure elecció. 
 
 
Article 2. Alumnes de primer curs 



2.1. Els alumnes de primer curs hauran d'haver superat un total de 30 crèdits al finalitzar el 
curs acadèmic corresponent a la segona matrícula. En cas contrari, l'alumne no podrà continuar 
els mateixos estudis. En aquest darrer supòsit, l'alumne podrà interposar recurs d'alçada dins el 
termini màxim d'un mes a partir del dia següent de la publicació de la darrera nota de les 
assignatures matriculades en el curs acadèmic corresponent a la segona matrícula, d'acord amb 
el calendari acadèmic administratiu aprovat pel Consell de Govern de la Universitat. El recurs es 
tramitarà i resoldrà d'acord amb el que disposa l'article 7 d'aquesta Normativa. 

2.2. A efectes del còmput dels crèdits indicats en l'apartat anterior, no es consideraran ni els 
crèdits convalidats ni els adaptats.  

2.3. L'estudiant que per aplicació del punt primer d'aquest article no pugui continuar els seus 
estudis, podrà tornar a fer la preinscripció, per una única vegada, al cap de dos cursos 
acadèmics. Aquest estudiant, haurà de superar 30 crèdits al finalitzar el curs acadèmic 
corresponent a la primera matrícula. 

2.4. Els centres hauran de fer el seguiment dels estudiants de primer curs, especialment 
d'aquells que no hagin superat 12 crèdits, als quals hauran d'informar en finalitzar el curs 
acadèmic corresponent del nombre de crèdits assolit i del règim de permanència establert a 
l'article 2.1. 

2.5. Al finalitzar el període de matrícula, cada centre facilitarà al Consell Social un informe amb 
la relació d'alumnes que no han superat els 12 crèdits en el primer any de primer curs 
acadèmic. Així mateix, la Universitat facilitarà al Consell Social un informe del rendiment 
acadèmic dels estudiants de primer curs. 
 
 
Article 3. Alumnes de segon curs i següents 

3.1. A partir del segon curs acadèmic, i només als efectes del còmput del límit de matriculació 
establert a l'article 1.3, la càrrega de crèdits de cada assignatura troncal i obligatòria no 
superada serà igual al seu nombre de crèdits multiplicat per un número ponderat de les 
vegades que l'estudiant matricula aquesta assignatura, d'acord amb la fórmula següent: 

 

On n= al número de matrícula (1a, 2a...) 

de tal manera que 

 
 

3.2. L'aplicació del punt primer d'aquest article, en cap cas exclou a l'estudiant de l'obligació 
fixada en l'article 1.4. 

 
Article 4. Convocatòries per assignatura 

4.1. Els alumnes disposen, com a màxim, de sis convocatòries avaluades per a superar cada 
assignatura. 

4.2. Els alumnes que tinguin cinc convocatòries esgotades d'una assignatura hauran 
d'examinar-se en la sisena convocatòria davant d'un tribunal format per tres professors de la 
matèria o àrea de coneixement corresponent a aquesta assignatura, nomenats pel degà o pel 



director del centre consultat el departament corresponent, els quals elevaran l'acta del resultat 
de l'avaluació feta i la qualificació al deganat o a la direcció del centre. El tribunal constituït 
determinarà la qualificació de l'assignatura en base, necessàriament, a la verificació dels 
coneixements mostrats per l'estudiant segons els procediments establerts i podrà atendre a 
aquelles consideracions de valoració global que es puguin desprendre de la trajectòria curricular 
de l'alumne. 

4.3. Si l'estudiant no supera l'assignatura en la sisena convocatòria, podrà sol·licitar la 
continuïtat dels seus estudis a l'òrgan competent. A aquests efectes, el tribunal trametrà a 
aquest òrgan un informe degudament justificat de l'avaluació realitzada. En cas que es resolgui 
favorablement la sol·licitud, l'estudiant haurà d'acollir-se a un règim de tutoria, amb dret a dues
convocatòries extraordinàries, ambdues consecutives. 

4.4. En el cas que a l'estudiant sols li resti una assignatura del pla d'estudis per finalitzar la 
titulació i no hagi superat les tres primeres convocatòries d'aquesta assignatura, podrà acollir-
se a l'opció d'examinar-se de la quarta convocatòria davant el tribunal, havent de sol·licitar-ho 
prèviament al degà del centre corresponent. 
 
 
Article 5. Anul.lació de matrícula 

5.1. L'anul·lació de matrícula no requereix cap justificació i caldrà sol·licitar-la dins dels terminis
fixats pel calendari acadèmic administratiu. La concessió o la denegació correspon als degans o 
als directors de centre, les resolucions dels quals es poden recórrer davant el rector. Pel que fa 
a la permanència, l'anul·lació de la matrícula té la mateixa consideració que si l'alumne no 
s'hagués matriculat. 

5.2. El centre i els departaments implicats hauran de definir els criteris d'avaluació de cada 
assignatura, i fer-los públics en el programa corresponent a l'inici del període lectiu. 
 
 
Article 6. Trasllats d'alumnes procedents d'una altra universitat 

6.1. Als alumnes que continuïn els mateixos estudis iniciats en una altra universitat, se'ls 
comptaran les convocatòries exhaurides segons els criteris d'aquesta normativa. 

6.2. Els alumnes que abandonin els estudis en una altra universitat per haver esgotat el règim 
de permanència podran iniciar els mateixos estudis a la Universitat Autònoma de Barcelona, 
sempre que compleixin les condicions establertes en aquesta normativa. 
 
 
Article 7. Actes derivats de l'aplicació d'aquesta normativa 

7.1. La Comissió Acadèmica del Consell Social vetllarà pel compliment adequat d'aquesta 
normativa i elevarà al rector les propostes de resolució dels actes derivats d'aplicar-la i que 
siguin de la seva competència. 

7.2. Contra les resolucions del rector a què fa referència l'apartat anterior, podrà interposar-se 
recurs contenciós administratiu i, si escau, recurs de reposició potestatiu, en els terminis 
legalment establerts. 
 
 
Disposició addicional 

El Consell Social farà anualment una avaluació dels resultats d'aplicació de la Normativa de 
Permanència. 
 
 



Disposicions transitòries 

Primera. La present normativa de permanència és d'aplicació als alumnes que accedeixin a la 
UAB a partir de la data en què dita normativa entri en vigor. 

Segona. Els alumnes que hagin accedit a la UAB amb anterioritat a l'entrada en vigor de la 
present normativa poden optar, voluntàriament, per tal que els sigui d'aplicació la present 
normativa o bé la Normativa de Permanència dels estudiants de la UAB aprovada en el Ple del 
Consell Social del dia 22 de maig de 1992 i modificada posteriorment en el Ple del Consell 
Social del dia 17 de juny de 1994 i en el Ple del Consell Social del dia 17 de setembre de 1999.


