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Acord de 26 d’octubre de 2006 pel qual s’aprova la modificació de la 
Normativa Acadèmica i de Matrícula
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Antecedents:

L’article 24 de la Normativa Acadèmica i de Matrícula, aprovada pel Consell de Govern de 
data del 19 d’abril de 2006 estableix:

Art. 24 Permanència (màsters)

1. Límits de matrícula
 “El nombre màxim de crèdits de què un alumne es pot matricular per any acadèmic 

és de 60 crèdits. Per a aquest màxim no computen les assignatures convalidades.”

Aquesta limitació està basada en el Real Decret 1125/2003 pel qual s’estableix el sistema 
europeu de crèdits:

“Artículo 3. Concepto de crédito.
El crédito europeo es la unidad de medida del haber académico que representa la cantidad 

de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene 
por la superación de cada una de las materias que integran los planes de estudios de las diversas 
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional.

Artículo 4. Asignación de créditos.
El número total de créditos establecido en los planes de estudios para cada curso académico 

será de 60.”

No obstant aquesta definició, que sí deixa clar que el nombre de crèdits programables per curs 
és de 60, l’experiència de la matrícula de màsters oficials indica que en alguns casos l’alumnat 
ha de superar un número de crèdits superior a 60 per poder acabar els estudis de màster en un 
any. En general, perquè prové d’un màster propi o un graduat superior i ha perdut algun crèdit 
convalidable o no ha superat alguna assignatura.

Es proposa eliminar aquesta restricció fins a un 20% (com en els estudis de primer i segon 
cicle) i en casos excepcionals, el coordinador del màster en pot autoritzar un increment. Tot i 
que la responsabilitat de matrícula és de l’alumne, el coordinador ha de vetllar perquè l’alumne 
conegui possibles incompatibilitats horàries que puguin impedir cursar més crèdits que els 
programats per a un curs normal de 60 crèdits. 

ProPostA:

Art. 24 Permanència (màsters)

Substituir: 

“El nombre màxim de crèdits de què un alumne es pot matricular per any acadèmic és de 60 
crèdits. Per a aquest màxim no computen les assignatures convalidades.”

Per:

“- El nombre màxim de crèdits de què un alumne es pot matricular per any acadèmic és de 72 
crèdits, que correspon a 60 crèdits (estudiant a temps complet), més 12 crèdits (increment d’un 
20% sobre els crèdits de cada curs acadèmic).
- El coordinador del màster pot autoritzar l’ampliació d’aquest nombre, sempre que es 
produeixin circumstàncies excepcionals al seu judici que justifiquin l’ampliació, signant un 
document que l’alumne haurà de lliurar a la Secretaria del Centre on efectuï la matrícula.
- En tot cas, l’alumne és responsable de la seva matrícula i ha de tenir en compte les possibles 
incompatibilitats horàries derivades de l’increment del nombre de crèdits matriculats.” 
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