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NORMATIVA SOBRE RÈGIM DE PERMANÈNCIA ALS ESTUDIS OFICIALS 
DE GRAU I DE MÀSTER DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 

BARCELONA 
 
Aprovat en la sessió plenària del Consell Social de la UAB del dia 20 de juny de 2011 

(Acord 18/2011) 
 
 
 
Preàmbul 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona té la voluntat de 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 seguiment adequat de la 
seqüència de matèries programades en els diferents plans d’estudis. Així mateix, és 
missió d’aquesta universitat vetllar per l’aprofitament acadèmic dels estudiants i 
impulsar l’exercici responsable dels seus deures. 
 
D’altra banda, la implantació de nous estudis de grau i de postgrau subjectes al nou 
ordenament legal derivat del procés d’integració a l’espai europeu d’educació superior, 
fa necessari actualitzar la normativa de permanència aprovada el 16 de juliol de 2004, 
per tal d’adequar-la al nou marc acadèmic, amb l’objectiu de millorar els indicadors 
d’aprofitament i de rendiment dels nostres estudiants. 
 
Per tot això, el Consell Social de la UAB, fent ús de les atribucions que li corresponen 
d’acord amb el que estableix l’article 46.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 26 de 
desembre, d’universitats, l’article 90.i de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats 
de Catalunya i els articles 121.2 i 179 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, aprova, amb l’informe previ del Consejo de Coordinación Universitaria, 
aquesta normativa de permanència als estudis oficials de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 
 
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
 
Aquesta normativa té per objecte establir les normes de permanència i regular la 
progressió acadèmica dels estudiants que cursin ensenyaments universitaris oficials de 
grau i de màster organitzats d’acord amb el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 
29 d’octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, de 3 de juliol, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. 
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Article 2. Règim d’estudis 
 
1. Els estudiants poden cursar els estudis oficials a la UAB en règim de dedicació a 

temps complet o en règim de dedicació a temps parcial. 
 
2. Règim de dedicació a temps complet: 

 
a. Als estudis de grau, els estudiants en règim de dedicació a temps complet 

tenen l’obligació de matricular-se d’un mínim de 42 crèdits per any 
acadèmic, llevat dels estudiants de nou accés que s’incorporin al primer 
curs, que s’han de matricular dels 60 crèdits que configuren aquest primer 
curs. En cas que un estudiant es trobi en situació d’acabar els estudis amb 
menys de 42 crèdits, s’ha de matricular del total de crèdits que li manquen.  

 
b. Als estudis de màster, els estudiants en règim de dedicació a temps complet 

tenen l’obligació de matricular-se d’un mínim de 60 crèdits per any 
acadèmic. 

 
c. Els estudiants que es matriculin en règim de dedicació a temps complet es 

poden matricular d’un màxim de 78 crèdits per any acadèmic. 
 

3. Règim de dedicació a temps parcial: 
 

a. Als estudis de grau, els estudiants en règim de dedicació a temps parcial 
tenen l’obligació de matricular-se d’un mínim de 24 crèdits, llevat dels 
estudiants de nou accés que s’incorporin al primer curs, que s’han de 
matricular d’un mínim de 30 crèdits. En cas que un estudiant es trobi en 
situació d’acabar els estudis amb menys de 24 crèdits, s’ha de matricular 
del total de crèdits que li manquin. 

 
b. Als estudis de màster, els estudiants en règim de dedicació a temps parcial 

tenen l’obligació de matricular-se d’un mínim de 30 crèdits.  
 
c. Els estudiants que es matriculin en règim de dedicació a temps parcial 

poden matricular-se d’un màxim de 42 crèdits per any acadèmic. 
 

4. Als estudis de grau es permeten dos canvis de règim de dedicació. Aquest canvi de 
règim de dedicació s’aplica a l’expedient en el moment de formalitzar la matrícula 
del curs acadèmic per al qual se sol·licita. 

 
 
 
Article 3. Matrícules i actes de qualificació 
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1. L’avaluació final d’una assignatura o d’un mòdul es recull en una sola acta de 

qualificació per curs acadèmic matriculat, independentment del nombre de proves o 
d’activitats avaluables que hagin conduït a la qualificació que recull aquesta acta. 

 
2. S’aixeca acta de qualificació d’una assignatura o d’un mòdul al final del període en 

què s’hagi programat aquesta assignatura o mòdul, d’acord amb el pla d’estudis i el 
calendari acadèmic corresponent.  

 
3. Als estudis de grau, l’estudiant té dret a formalitzar tres matrícules per a superar una 

assignatura i, una vegada esgotades, pot sol·licitar-ne una d’extraordinària.  
 
4. Als estudis de màster, l’estudiant té dret a formalitzar tres matrícules per a superar 

un mòdul. 
 

5. La qualificació de “No presentat” en l’acta final d’avaluació implica exhaurir els 
drets inherents a la matrícula de l’assignatura o el mòdul que són objecte de 
qualificació. 

 
6. Dins els terminis que es fixin al calendari acadèmic administratiu per a canvis de 

matrícula, es pot sol·licitar l’anul·lació total o parcial d’una matrícula. Aquesta 
anul·lació no dóna dret, llevat de casos excepcionals i degudament justificats, a la 
devolució de l’import de la matrícula. 

 
7. Les assignatures o mòduls optatius són abandonables, és a dir que no és obligatori 

tornar-los a matricular si no se superen, i es pot formalitzar la matrícula d’una altra 
assignatura o mòdul en substitució. 

 
8. Els estudiants que exhaureixin el nombre de matrícules corresponents a assignatures 

o mòduls de formació bàsica o obligatòria han d’abandonar els estudis. 
 
 
Article 4. Anys de permanència 
 
1. Els estudiants de grau amb dedicació completa disposen, com a màxim, de tres anys 

més de la durada prevista en el pla d’estudis de la titulació per completar els estudis.  
 
2. Els estudiants de grau amb dedicació parcial disposen, com a màxim, de tres anys 

addicionals sobre el doble de la durada prevista en el pla d’estudis de la titulació per 
completar els seus estudis.  

 
3. Als estudiants de grau que hagin modificat durant els seus estudis el tipus de 

matrícula, se’ls permet completar en dos anys cada curs en què s’hagin matriculat 
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amb dedicació a temps parcial, amb el benentès que no poden superar el màxim 
temporal establert al punt 2 d’aquest article. 

 
4. Els estudiants de màster disposen de tres anys per completar els estudis de màster de 

60 crèdits. No obstant això, els estudiants que hagin de cursar complements de 
formació per a incorporar-se a un màster de 60 crèdits disposen d’un màxim de 
quatre anys per acabar els seus estudis. 

 
5. Els estudiants de màster amb dedicació completa disposen de quatre anys i els 

estudiants amb dedicació parcial d’un any addicional per completar els estudis de 
màster de 90 o 120 crèdits.  

 
6. Els estudiants que exhaureixin el nombre màxim d’anys de permanència en uns 

estudis han d’abandonar aquests estudis. 
 
 
Article 5. Regles de matrícula durant els estudis 
 
1. Els estudiants que es matriculin per primera vegada han de seguir les regles de 

matrícula específiques per al règim de dedicació que escullin descrites en l’article 2. 
 
2. Els estudiants de nou accés que s’incorporin al primer curs han de superar en els dos 

primers anys acadèmics un total de 30 crèdits. En cas contrari, han d’abandonar els 
estudis. A l’efecte del còmput de crèdits, no es consideren superats ni els crèdits 
convalidats ni els reconeguts. 

 
3. Per poder matricular-se d’assignatures de segon curs d’estudis de grau, cal haver 

superat com a mínim 12 crèdits de primer curs. 
 

4. Per poder matricular-se d’assignatures de tercer curs d’estudis de grau, cal haver 
superat com a mínim 60 crèdits de primer i de segon curs. 

 
5. Per poder matricular-se d’assignatures de quart curs d’estudis de grau, cal haver 

superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un nombre total de 120 
crèdits dels tres primers cursos. 

 
6. Als estudis de més de 240 crèdits cal haver superat dos terços del total de crèdits 

corresponents als cursos anteriors per a poder matricular-se d’assignatures de cursos 
superiors al quart curs. 

 
7. Per poder matricular-se del Treball de Fi de Grau, cal haver superat com a mínim 

dos terços del total de crèdits del pla d’estudis. 
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8. Els estudiants que tinguin assignatures o mòduls bàsics o obligatoris no superats 
s’hi han de matricular obligatòriament. Quan es tracti d’assignatures o mòduls 
optatius no superats, es poden substituir per altres assignatures o mòduls optatius. 

 
 
Article 6. Reincorporació als estudis 
 
Quan, d’acord amb aquesta normativa, un estudiant es trobi en situació de no poder 
continuar els estudis que ha iniciat, només podrà reiniciar aquests estudis si prové 
d’altres titulacions, ja sigui com a titulat o per la via d’accés per canvi d’estudis. 
 
 
Article 7. Aplicació de la normativa sobre règim de permanència a estudiants 
procedents d’altres universitats 
 
Als estudiants que accedeixin a estudis de la UAB i que procedeixin d’altres 
universitats, se’ls aplica aquesta normativa sobre règim de permanència a partir de 
l’accés a la UAB i no es considera la trajectòria prèvia a la universitat d’origen.  
 
 
Article 8. Alumnes amb discapacitat o en situacions excepcionals 
 
1. La UAB promourà l’adequació efectiva d’aquesta normativa de permanència a les 

necessitats dels estudiants amb discapacitat, mitjançant la valoració del cas concret i 
l’adopció de les mesures específiques adequades. 

 
2. La UAB vetllarà per la flexibilització d’aquesta normativa en cas que l’estudiant 

pateixi una malaltia greu o qualsevol altra situació excepcional justificada que li 
impedeixin desenvolupar la seva activitat formativa. 

 
 
Article 9. Reclamacions derivades de l’aplicació d’aquesta normativa 
 
1. Les reclamacions derivades de l’aplicació d’aquesta normativa les resol en primera 

instància el degà o director de centre.  
 
2. Les resolucions del degà o director es poden recórrer davant del rector, que les resol 

a proposta del Consell Social, després de valorar les circumstàncies al·legades i 
l’informe del centre docent.  

 
3. Les resolucions del rector esgoten la via administrativa i poden ser recorregudes 

davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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Article 10. Informació al Consell Social de l’aplicació d’aquesta normativa 
 
La Universitat elaborarà informes anuals sobre l’aplicació d’aquesta normativa, i els 
elevarà al Consell Social. 
 
 
Disposició transitòria. Estudiants de grau i de màster que van iniciar els seus 
estudis abans del curs acadèmic 2011-2012 
 
Als estudiants de grau i de màster que hagin iniciat els seus estudis abans del curs 
acadèmic 2011-2012 els és aplicable aquesta normativa amb les particularitats següents: 
 
1. Les disposicions de l’article 4 referents als anys de permanència es començaran a 

computar a partir del curs 2011-2012. 
 

2. Les regles de matrícula establertes en l’article 5 no s’aplicaran fins al curs 2012-
2013, amb l’excepció de l’article 5.2, que entrarà en vigor el mateix curs acadèmic 
2011-2012.  

 

3. A l’efecte del còmput de matrícules a què té dret l’estudiant, no es tenen en compte 
les matrícules exhaurides fins a l’entrada en vigor d’aquesta normativa. 

 

4. Els estudiants que vulguin acollir-se al règim de dedicació parcial han d’especificar-
ho a la gestió acadèmica del seu centre abans de matricular-se del curs acadèmic 
2011-2012.  

 
 
Disposició final primera. Revisió de la normativa 
 

Aquesta normativa s’ha de revisar al cap de tres anys d’haver entrat en vigor. 
 
 
Disposició final segona. Entrada en vigor 
 

Aquesta normativa sobre règim de permanència entrarà en vigor el curs acadèmic 2011-
2012. 


