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MATRICULA ANUAL
Règim de dedicació

Temps complet

Mínim de crèdits
Màxim de
crèdits
Primer curs

Resta cursos

60(1)
(de 1r curs)

> 42(2) (excepte
finalització
estudis)

78

Màxim d'anys de permanència

Temps complet i
temps parcial

30 (de
1r curs)

> 24( )
(excepte
finalització
estudis)

42

Es poden demanar a la Direcció del Centre
un màxim de dos canvis de règim de
dedicació durant els estudis

Progressió acadèmica

Progressió de matrícula

Màxim 3 matrícules, tenint
en compte que el "No
presentat", "No avaluable" i
el "Suspés" compten
(Es pot sol·licitar a la
Direcció del Centre 1
extraordinària a més a més)
(alumnes matriculats abans
del 2011 comença a
comptar al 11/12)

> Primer curs: Superar mínim 30
crèdits en 2 anys. No compten CR
adaptats, convalidats o reconeguts
> Segon curs: obligatori tenir
superat mínim 12 CR de primer
curs
> Tercer
curs: obligatori haver superat entre
Primer i Segon mínim 60 CR
> Quart curs: obligatori haver
superat tot Primer i un mínim total
de 120 CR en els tres cursos
> Treball Fi de Grau: obligatori
haver superat un mínim de 160 CR
i matricular-se el darrer curs dels
ensenyaments per concloure els
estudis
(alumnes matriculats abans del
2011comença a comptar a partir
del 12/13, excepte la superació de
30 crèdits en dos anys que
comença el 11/12)

> Assig. FB+OB: és obligatori matricular-se de totes
les assignatures no superades si es volen fer de
noves
>Assig. Optatives: són
abandonables (sol·licitar a final d'estudis)
> Es pot fer anul·ació o modificacions de matrícula en
els terminis establerts (sense devolució dels imports,
excepte casos justificats)

7 anys naturals *

2

Temps parcial

Núm. Matrícules per
assignatura

11 anys naturals*

Si la tipologia de matrícula s'ha
modificat durant els estudis, es
permet completar en dos anys
cada curs en què s'hagin
matriculat amb dedicació a temps
parcial, amb el benentès que no
es pot superar el màxim temporal
establert per als estudiants a
temps parcial.

* Ela anys de permanència es comptaran des de l'any 2015/16 encara que l'estudiant s'hagi matriculat abans. Es comptaran tant els anys que l'estudiant està matriculats com si hi hagut algun curs al mig que no ho ha estat també des del curs 2015/16.
(1) En cas que els estudiants s'incorporin per la via 2, 7, 8, per canvi d'estudis, o si reconeixen assignatures pels estudis cursats d'un CFGS, només s'hauran de matricular dels crèdits que els faltin per arribar als 60 després d'haber efectuat el reconeixement
acadèmic.
(2) En cas que un estudiant es trobi en situació d'acabar els estudis amb menys de 42 ó 24 crèdits, segons el Règim de dedicació, s'ha de matricular del total de crèdits que li manquen.
NOTA: L'estudiant que es matricula de 42 crèdits pot escollir el Règim de dedicació (mínim/màxim) que més li convingui.
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