Resolució 5-2022
Rendiment mínim de 1r any
GRAUS I MÀSTERS
FETS I FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’apartat 5. “Permanència en els estudis de grau” i l’apartat 6. “Permanència en els
estudis de màster” de la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC, recull
les normes que regulen la permanència dels estudiants i estudiantes que es matriculen per cursar
estudis de grau i màster a la UPC.
Segon.- L’apartat 5.4 “Rendiment mínim en el primer any acadèmic” d’aquesta Normativa,
estableix que l’estudiant o l’estudianta l’estudiant que es matricula en uns estudis conduents a
l'obtenció d'un títol de grau o d’un doble títol ha d'aprovar un mínim de 12 ECTS el primer any
acadèmic d'aquests estudis a la UPC, amb independència de les matrícules formalitzades. En
cas que no se superin els 12 ECTS mínims el primer any o que l’expedient estigui tancat per
abandonament, l’estudiant és exclòs d’aquests estudis i no pot continuar-los en el mateix centre
on els ha iniciat, ni pot començar cap altre estudi dels que s’imparteixen al centre que tingui
definida una fase inicial comuna amb l’estudi del qual ha estat exclòs.
Així mateix, l’apartat 6.2 “Rendiment mínim en el primer any acadèmic” d’aquesta Normativa,
estableix que amb caràcter general, aquest rendiment mínim no pot ser inferior a 15 ECTS. En
cas que no se superin els 15 ECTS mínims en el primer any o que l’expedient estigui tancat per
abandonament, l’estudiant no pot continuar els mateixos estudis al centre on els ha iniciat.
Tercer.- A la Comissió d’avaluació curricular, celebrada el 14 de juliol d’enguany, s’han analitzat
i resolt amb caràcter general els estudiants i estudiantes que no compleixen els requisits de
permanència durant el curs actual, així com els casos particular de les solꞏlicituds presentades
de continuïtat d’estudis.
En aplicació de la normativa de permanència, que regula el rendiment mínim que han d’assolir
els estudiants i estudiantes de grau en el primer any acadèmic, així com dels acords presos per
la Comissió d’avaluació curricular
RESOLC,
Primer.- En aplicació de l’apartat 5.4 i 6.2 de la Normativa de permanència, declarar no aptes de
rendiment mínim de primer any acadèmic i excloure d’aquests estudis als estudiants i estudiantes
inclosos en la relació que s’acompanya com a annex a la present resolució.
Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, podeu interposar un recurs de
reposició al rector en el termini d’un mes a partir del dia següent a la publicació d’aquesta
resolució. Aquest efecte cal tenir en compte que el mes d’agost no és hàbil i per tant no es
computa alhora de calcular aquest termini.
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Estudiants no aptes de 1er. any
09525921
16092214
21776183
23820380
23893929
23956706
25369718
26318960
26591733
26594300
39521940
39963668
39984061
41530792
45957908
46152899
46153268
46435627
46479875
47197000
47320962
47890666
47898198
47945833
47979062
47989187
48017000
48021277
49258916
49423724
49739870
49975532
53297076
53874585
54168615
54331718
77791979
78097578
Curs: 2021 Quadrimestre: 2 Total estudiants: 38
DNI
Titulació: TOTES
Centre: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

