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Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aprova la mo-
dificació de la Normativa acadèmica i de matrícula 2011-2012

Novetats més sigNificatives Normativa acadèmica i de matrícula de grau 2011-12

Article 2.6

S’adequa el redactat inicial de les Activitats Universitàries Reconegudes, incloent 
que el reconeixement de crèdits també pot afectar a l’assignatura “Seminaris In-
terdiciplinaris” i “Ciutadania”. 

Tràmits administratius:

Adequació dels terminis de presentació de sol·licituds:

1) A nivell general:

- Període ordinari: de l’1 de juny al 20 de setembre. 

- Període extraordinari: del 7 al 27 d’octubre. 

2) En el cas de trasllats i canvi PFG:

- Període ordinari: de l’1 al 31 de maig. 

- Període extraordinari: de l’1 al 31 de juliol. 

3) En el cas de sol·licitud de reconeixement en estudis de Grau:

- Període ordinari: de l’1 de maig al 20 de setembre

- Període extraordinari: del 7 al 27 d’octubre.

4) En el cas de convocatòria addicional

- Període ordinari: des del dia de la matrícula fins al 20 de setembre.

- Període extraordinari: 

- Per assignatures anuals i de primer i segon quadrimestre: del 
7 al 27 d’octubre. 

- Assignatures de 1r quadrimestre: del 7 d’octubre al 27 de fe-
brer. 

5) S’inclou els terminis de presentació de la sol·licitud de la transferència de 
crèdits:

- Període ordinari: de l’1 de juny al 20 de setembre. 

- Període extraordinari: del 7 al 27 d’octubre. 

Article 6

Nou tràmit administratiu:  Canvi d’estudis dins d’un Programa Formatiu de Grau.

Article 8

Adequació del tractament del reconeixement de crèdits de formació bàsica al RD 
861/10.



2 Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili

Article 8.4

Regulació del reconeixement de crèdits per l’experiència laboral i professional acre-
ditada. 

Article 8.5 

Regulació del reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris no 
oficials.

Article 8.6

Adequació del tractament de reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments 
superiors oficials al RD 861/10.

Article 11

Es trasllada a la normativa el model de gestió, ja implantat el curs passat, segons 
el qual el Centre Internacional dona d’alta les dades personals dels Alumnes Ex-
terns.

S’afegeix la referència a l’article 4.4.4. de la Normativa per equiparar estudis en el 
marc de programes de mobilitat, pels casos en què l’estudiant no superi l’assigna-
tura en la seva estada de mobilitat.

Article 13

Regulació del nou tràmit: Avançament de la convocatòria de les assignatures TFG 
i Pràctiques Externes a gener. 

Article 14

Regulació del nou tràmit: endarreriment al setembre de l’acta en les assignatures 
de TFG; Pràctiques Externes.

Article 16

Ampliació de tràmit:  Expedició del títol, certificat substitutori del títol i SET.

Article 17

Regulació del nou tràmit: Expedició de duplicats del títol.

Article 18

Regulació del nou tràmit: Expedició del títol en casos de defunció de l’alumne.

Article 19

Convocatòries d’avaluació. S’hi incorpora que en assignatures eminentment pràcti-
ques, excepcionalment només es gaudirà d’una única convocatòria.
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Article 20

Se substitueix la denominació de proves d’avaluació per la d’activitats avaluati-
ves.

Activitats avaluatives.  S’actualitza el redactat a l’organització de l’avaluació con-
tinuada.

Article 21

Qualificacions: Es redacta l’article detallant procediment i termini de l’avaluació 
continuada.

S’hi introdueix que l’estudiant serà qualificat com a no presentat quan  el pes de 
les activitats d’avaluació en les quals ha participat sigui inferior al necessari per 
superar l’assignatura 

S’especifica que en la publicació de les qualificacions cal respectar la confidencia-
litat.

Article 22

Revisió de les qualificacions.  Se n’adeqüen els terminis i es passen a computar en 
dies hàbils enlloc de dies naturals, excepte en el procés inicial de revisió en el qual 
es manté el còmput per dies naturals.

S’hi inclou la possibilitat de recórrer la resolució del tribunal.

S’afegeix la necessitat que els estudiants argumentin la seva reclamació quan sol-
licitin revisió de les qualificacions.

Article 23

Se substitueix la denominació de proves d’avaluació per la d’activitats avaluati-
ves.

Article 25

S’introdueix que els estudiants de mobilitat figuraran en un grup/acta diferent a 
efectes d’assignació de Matrícula d’Honor. 

Article 26

Es regula els Premis Extraordinaris, introduint que la mitjana d’expedient serà 0-
10, enlloc de 0-4. 

La qualificació mínima ha de ser notable 7.

Els llistats dels estudiants amb la seva mitjana es facilitaran als centres des del 
Servei de Gestió Acadèmica.

Article 28

S’inclou un apartat referent al PDI que vol seguir estudis a la URV.
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Article 30

S’eliminarà com a criteri de distribució dels terminis de matrícula el de la lletra 
d’inici del primer cognom. 

Les franges horàries de matrícula seran de 00:01 a 15:00 hores.

Les modificacions o les matrícules dels estudiants que no ho hagin fet en el període 
que els correspon, es faran a partir de les 16:00 i fins les 23:59 hores.

S’adeqüen els terminis de matrícula a l’actual curs acadèmic. 

Article 33

Documentació: adequació del redactat dels documents que han de presentar els 
estudiants

Article 33.5

Es regula el procediment d’anul·lació de matrícula per manca de presentació de la 
documentació requerida. 

Article 37

Classes de matrícula: se substitueix el concepte de minusvalidesa pel de discapa-
citat.

Article 38

S’estableix un període de carència a la consideració de personal URV.

Només es podrà gaudir d’un ajut per nivell de titulació.

Article 46

Obligatorietat de subscriure l’assegurança voluntària als estudiants majors de 28 
anys que són els que no estan coberts per l’assegurança obligatòria.

Disposició transitòria

Manté la vigència de l’anterior Normativa acadèmica i de matrícula de 1r i 2n cicle 
excepte pel que fa als terminis dels diferents tràmits administratius.
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Novetats més sigNificatives Normativa acadèmica i de matrícula de màster uNiversitari 2011-
12

Tràmits administratius:

Adequació dels terminis de presentació de sol·licituds:

3) A nivell general:

- Període ordinari: de l’1 de juny al 20 de setembre. 

- Període extraordinari: del 7 al 27 d’octubre. 

Article 5.3

Regulació del reconeixement de crèdits per l’experiència laboral i professional acre-
ditada. 

Article 5.4 

Regulació del reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris no 
oficials.

Article 10

Es trasllada a la normativa el model de gestió, ja implantat el curs passat, segons 
el qual el Centre Internacional dona d’alta les dades personals dels Alumnes Ex-
terns.

S’afegeix la referència a l’article 4.4.4. de la Normativa per equiparar estudis en el 
marc de programes de mobilitat, pels casos en què l’estudiant no superi l’assigna-
tura en la seva estada de mobilitat.

Article 11

Regulació del nou tràmit: Avançament de l’acta de les assignatures TFM i Pràcti-
ques Externes a gener. 

Article 12

Regulació del nou tràmit: endarreriment al setembre de l’acta en les assignatures 
de TFG; Pràctiques Externes.

Article 14

Ampliació de tràmit:  Expedició del títol, certificat substitutori del títol i SET.

Article 15

Regulació del nou tràmit: Expedició de duplicat del títol. 
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Article 16

Regulació del nou tràmit: Expedició del títol en cas de defunció de l’estudiant.

Article 17

Convocatòries d’avaluació: els alumnes gaudiran de dues convocatòries d’avaluació 
que es reflectiran en una acta única

S’hi incorpora que en assignatures eminentment pràctiques, excepcionalment no-
més es gaudirà d’una única convocatòria.

Article 18

Se substitueix la denominació de proves d’avaluació per la d’activitats avaluati-
ves.

Activitats avaluatives.  S’actualitza el redactat a l’organització de l’avaluació con-
tinuada.

Article 19

Qualificacions: Es redacta l’article detallant procediment i termini de l’avaluació 
continuada.

S’hi introdueix que l’estudiant serà qualificat com a no presentat quan el pes de 
les activitats d’avaluació en les quals ha participat sigui inferior al necessari per 
superar l’assignatura 

S’especifica que en la publicació de les qualificacions cal respectar la confidencia-
litat.

Article 20

Revisió de les qualificacions.  Se n’adeqüen els terminis i es passen a computar en 
dies hàbils enlloc de dies naturals, excepte en el procés inicial de revisió en el qual 
es manté el còmput per dies naturals.

S’hi inclou la possibilitat de recórrer la resolució del tribunal.

S’afegeix la necessitat que els estudiants argumentin la seva reclamació quan sol-
licitin revisió de les qualificacions.

Article 21

Se substitueix la denominació de proves d’avaluació per la d’activitats avaluati-
ves.

Article 23

S’introdueix que els estudiants de mobilitat figuraran en un grup/acta diferent a 
efectes d’assignació de Matrícula d’Honor. 
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Article 24

Es regula els Premis Extraordinaris, introduint que la mitjana d’expedient serà 0-
10, enlloc de 0-4. 

La qualificació mínima ha de ser notable 7.

Els llistats dels estudiants amb la seva mitjana es facilitaran als centres des del 
Servei de Gestió Acadèmica.

Article 25

S’inclou un apartat referent al PDI que vol seguir estudis a la URV.

Article 30.4

Es regula el procediment d’anul·lació de matrícula per manca de presentació de la 
documentació requerida. 

Article 33

Classes de matrícula: se substitueix el concepte de minusvalidesa pel de discapa-
citat.

Article 34

S’estableix un període de carència a la consideració de personal URV.

Només es podrà gaudir d’un ajut per nivell de titulació.

Article 42

Obligatorietat de subscriure l’assegurança voluntària als estudiants majors de 28 
anys que són els que no estan coberts per l’assegurança obligatòria.


