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Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova la modificació
de la normativa acadèmica i de matrícula 2009-10.

II. Tràmits administratius
De manera general, s’avança el termini extraordinari de presentació de sol·licituds per part dels estudiants del 10 de novembre al 31 d’octubre.
Actualment, està establert un període ordinari, de l’1 de juny al 15 d’octubre, i un d’extraordinari, del
16 d’octubre al 10 de novembre. Les secretaries tenen fins al 15 de novembre per regularitzar totes les sol·
licituds.
La valoració de l’anterior campanya per part de les secretaries de centre han portat a acordar que cal·
dria tancar la presentació de documents el 31 d’octubre, i internament deixar a les secretaries fins al 15 de
novembre per fer les gestions internes que calgui.
Es proposa avançar la finalització de presentació de sol·licituds del període extraordinari del 10 de
novembre al 31 d’octubre.
Art. 12.2 Estudiants externs de la URV
S’amplia la informació sobre els mecanismes de qualificacions d’aquest tipus d’estudiants.
Les secretaries traslladen consultes d’estudiants de mobilitat relacionades amb l’acreditació de les qua·
lificacions obtingudes a la URV, que tenen efectes oficials en l’expedient a la universitat d’origen.
S’hi ha afegit una redacció sobre el document on traslladen les qualificacions els coordinadors de mo·
bilitat. S’indica que s’ha de lliurar a l’estudiant un original o fotocòpia compulsada d’aquest document.
Art. 12.3 Estudiants visitants de la URV
S’hi introdueix el procediment que regula la sol·licitud.
És un tipus que té molt poca incidència actualment, però que ha donat algun problema a les secretaries.
S’ha elaborat el tràmit que estableix el procediment i el model de sol·licitud.
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S’hi afegeix una redacció sobre l’expedició del SET.
Atès que ja s’ha regularitzat l’expedició d’aquest document, i ja s’ha aprovat el procediment, es fa refe·
rència a les característiques d’expedició i el procediment.
Art. 18 Proves d’avaluació
S’hi afegeix una consideració especial a esportistes d’alt nivell per sol·licitar canvis de dates d’examen.
S’hi afegeix un paràgraf establint que els exàmens i proves d’avaluació formen part d’un procés administratiu i són propietat de la URV.
És una recomanació del Gabinet Jurídic, arran d’un cas que es va produir al CAE amb un examen de
prova de més grans de 25 anys.
Art. 22 Sistema de qualificacions
S’hi afegeix l’equivalència de les assignatures que no tenen qualificació numèrica per tal de poder calcular la mitjana d’expedient acadèmic.
El Ministeri s’havia compromès a fixar un model per obtenir les mitjanes de l’expedient acadèmic d’un
estudiant, en el cas que no tingués qualificació numèrica en alguna assignatura. Abans del Reial decret
1125/2003) es podia qualificar amb Aprovat, Notable...). Han passat sis anys i encara no ho ha fet. Algunes
universitats catalanes han acordat establir la pauta a seguir. La proposta estableix l’equivalència: Aprovat
compensat: 5; Aprovat: 6; Notable 8; Excel·lent: 9.5, MH: 10).
Art. 25 Premis extraordinaris de final d’estudis
S’avança el termini perquè els centres presentin les propostes de concessió de premis del 31 de maig al
30 de novembre (28 de febrer per a l’ensenyament d’Enologia).
El període que va entre el dipòsit del títol i l’obtenció del títol s’ha escurçat molt. L’obtenció de les llistes
per conèixer el millor expedient és automàtica, i per tant resulta més àgil tot el procediment. S’ha acordat
que aniria millor avançar el termini en què els centres fan la proposta.
Art. 28 Termini de matrícula
1. Criteris de distribució. La inicial alfabètica que ordenarà la matrícula aquest curs serà la C.
2. Dates. S’adeqüen els terminis de matrícula. Els terminis de matrícula encara no estan actualit·
zats, però de moment està previst començar el mateix dia que el curs passat, el 7 de juliol.

