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I. LEGISLACIÓ APLICABLE

Text refós de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis regulats
de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, aprovat pel Consell de Govern de
l UAB l 26 d d 2011

• Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel que s’aprova l’Estatut de 
l’Estudiant Universitari

la UAB el 26 de gener de 2011

• Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, regula les condicions per les
quals es pot accedir als ensenyaments universitaris de grau

• Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, que estableix l’ordenament dels 
t i it i fi i l difi t l R i l D t 861/2010 densenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 

2 de juliol 
• Reial Decret 55/2005, de 21 de gener, pel que s’estableix l’estructura dels

ensenyaments universitaris i es regulen els estudis universitaris oficials deensenyaments universitaris i es regulen els estudis universitaris oficials de
Grau. (Vigent fins el 31 de d’octubre de 2007) Reial Decret 56/2005, de 21
de gener, pel que es regulen els estudis universitaris oficials de Postgrau.
(Vigent fins el 31 de d’octubre de 2007)

• Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel que s’estableix el sistema
europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions
universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional
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Règim de Permanència

1. DISPOSICIONS GENERALS1. DISPOSICIONS GENERALS

Objectiu principal:
Establir les normes de permanència i regular la progressió
acadèmica dels estudiants

Àmbit d’aplicació:
Ensenyaments universitaris de grau i postgrau organitzats d’acordEnsenyaments universitaris de grau i postgrau organitzats d acord
amb el Reial Decret 1393/2007

Òrgan que té la competència: Consell Social de la UAB

E t d iEntrada en vigor:
Curs acadèmic 2011-2012
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Règim de Permanència

2. DISPOSICIONS GENERALS2. DISPOSICIONS GENERALS
Finalitzades les activitats d’avaluació establertes a la guia docent, la
qualificació final es consigna en una única acta d’avaluació perqualificació final es consigna en una única acta d avaluació per
assignatura/mòdul i curs acadèmic

La qualificació de No Presentat implica exhaurir els dretsLa qualificació de No Presentat implica exhaurir els drets
corresponents a una matrícula

Cal matricular les assignatures/mòduls no superats abans de
matricular assignatures/mòduls nous

Les assignatures/mòduls optatius són abandonables, no és obligatori
tornar-los a matricular encara que no s’hagin superat

Es pot sol·licitar l’Anul·lació o la modificació de matrícula dins dels
terminis que estableixi al calendari acadèmic i administratiu

Pàg. 4



Règim de Permanència

3. PERMANÈNCIA EN EL GRAU3. PERMANÈNCIA EN EL GRAU

RÈGIM DE 
DEDICACIÓ

MATRÍCULA ANUAL
ANYS DE 

PERMANÈN

NOMBRE 
MATRÍCU
LES PER PROGRESSIÓ

ACADÈMICA
Mínim de crèdits Màxim 

DEDICACIÓ CIA ASSIGNAT
URA

ACADÈMICAde 
crèdits

Primer 
curs

Resta 
cursos

TEMPS 60 >42 Nombre anys Haver superat 30 crèdits en dos 
TEMPS 
COMPLET

60
(de 1r. 
curs)

(excepte 
finalització 

estudis)

78 titulació + 3 
anys

3 
matrícules 

anys
Matr. Assig. Segon Curs:
Haver superat 12 crèdits de Primer 
curs
M t A i T C30 24 (Nombre anys +

1 
t di

Matr. Assig. Tercer Curs:
Haver superat 60 crèdits del Primer 
i Segon cursos
Matr. Assig. Quart Curs: Haver 

t t t l P i i 120

TEMPS 
PARCIAL

30
(de 1r. 
curs)

24
(excepte 

finalització 
estudis)

42
(Nombre anys 
titulació*2) + 

3 anys

Depenent de la dedicació de extraordin
ària

(Sol·licitada 
al Degà o 

superat tot el Primer curs i 120 
crèdits del Primer, Segon i Tercer 
cursos
Treball de Fi de Grau: 2/3 del 
t t l d èdit d l l d' t di

TEMPS 
COMPLET I 
TEMPS

Depenent de la dedicació de 
cada curs acadèmic.

Es poden sol·licitar al Degà o 
al  Director del centre dos 

Nombre anys 
titulació + 

(Anys temps 
Director del 

centre)

total de crèdits del pla d'estudis
En estudis de >240 crèdits: Haver 
superat 2/3 dels cursos anteriors al 
Cinquè

TEMPS 
PARCIAL

canvis de dedicació durant els 
estudis

( y p
parcial*2) + 3 

anys
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Règim de Permanència

4. PERMANÈNCIA EN EL MÀSTER4. PERMANÈNCIA EN EL MÀSTER

RÈGIM DE
MATRÍCULA 

ANUAL ANYS DE
NOMBRE 

MATRÍCULRÈGIM DE 
DEDICACIÓ

ANUAL ANYS DE 
PERMANÈNCIA

MATRÍCUL
ES PER 
MÒDUL

Mínim 
crèdits

Màxim 
crèdits

TEMPS 
COMPLET 60 78 Màsters 60 crèdits   = 

3 anys
Màsters 60 crèdits + 

Complements de 
F ió 4 3 matrícules

TEMPS 
PARCIAL

30
(excepte 

finalització 
estudis)

42
Formació = 4 anys
Màsters 90 a 120 

crèdits = 4 anys (1

3 matrículesestudis)

TEMPS 
COMPLET I No s'accepten canvis 

de règim de crèdits  = 4 anys (1 
any addicional a temps 

parcial)
TEMPS 
PARCIAL

de règim de 
dedicació
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Règim de Permanència

5. COMPETÈNCIA DE LA RESOLUCIÓ5. COMPETÈNCIA DE LA RESOLUCIÓ

• Les reclamacions derivades de l’aplicació d’aquesta 
i l i i à i l d ànormativa es resolen en primera instància pel degà o 

director de centre

• Les resolucions del degà o director es poden recórrer 
davant del rector, qui resol a proposta del Conselldavant del rector, qui resol a proposta del Consell 
Social, prèvia valoració de les circumstàncies al·legades 
i de l’informe del centre docenti de l informe del centre docent

• Les resolucions del rector esgoten la via administrativa i 
poden ser recorregudes davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa
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Règim de Permanència

6. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES6. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Aquest Règim de permanència també serà d’aplicació als estudiants 
que s’hagin incorporat als estudis de grau i de postgrau abans del cursque s hagin incorporat als estudis de grau i de postgrau abans del curs 
acadèmic 2011-2012, amb les particularitats següents:

•Les disposicions referents als anys de permanència es començaran a•Les disposicions referents als anys de permanència es començaran a 
computar a partir del curs 2011-2012
•Les regles de matriculació establertes no s’aplicaran fins els curs 2012-g p
2013, excepte la superació de 30 crèdits en 2 anys en els Graus
•Als efectes del còmput de matrícules a què té dret l’estudiant, no es 
i í i fi ’ itindran en compte les matrícules exhaurides fins a l’entrada en vigor 

de la present normativa
• Els estudiants que vulguin acollir-se al regim de dedicació parcial• Els estudiants que vulguin acollir-se al regim de dedicació parcial 
hauran d’especificar-ho a la gestió acadèmica del seu centre abans de 
matricular-se del curs acadèmic 2011-2012
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