CANVI DE DATA D’EXÀMENS
1 Canvi de data demanat pels coordinadors/responsables
Si el canvi de data d’un examen tant parcial com final és proposat pel coordinador o
responsable de l’assignatura:
Es concedirà el canvi sempre que el coordinador o responsable tingui la
conformitat de tots i cadascú dels estudiants matriculats en aquesta
assignatura acceptant el canvi de data.

2 Canvi de data demanat pels alumnes. Exàmens Finals
Si el canvi de data d’examen final el demanen alumnes que estiguin matriculats en les
darreres assignatures de les carreres o Graus o bé que estiguin matriculats en
assignatures que de no matricular‐les s’allargaria de forma artificial la seva estància a
l’ETSEIB:
Es portarà un registre de les assignatures i els exàmens extra que han hagut de
fer, de forma que haurà de fer un examen extra l’assignatura que en la darrera
instància no ho havia fet.
Si les dues assignatures es troben en la mateixa situació (en la darrera instància
o bé ambdues han fet un examen extra o bé cap d’elles ho ha fet) el Cap
d’Estudis de Grau farà un sorteig que decidirà quina assignatura haurà de fer
l’examen extra per a l’alumne.

3 Canvi de data demanat pels alumnes. Exàmens parcials
Si el canvi de data d’examen el demanen alumnes que estiguin matriculats en les
darreres assignatures de les carreres o Graus o bé que estiguin matriculats en
assignatures que de no matricular‐les allargaria de forma artificial la seva estància a
l’ETSEIB:
No es concedirà el canvi de data, el Sotsdirector Cap d’Estudis de Grau decidirà
quin dels dos exàmens que li coincideixen vol fer i l’altre no el penalitzarà.

4 Sobrevingudes
Si un alumne demana el canvi de data d’un examen final per causes mèdiques o
jurídiques:
L’alumne haurà de fer una instància justificada documentalment via e‐
secretaria abans de la data de l’examen (si les causes ho permeten). El Cap
d’Estudis de Grau decidirà si concedeix el canvi de data de l’examen. En cap cas
es concedirà un canvi si l’alumne ja ha fet l’examen.
Si un alumne demana el canvi de data d’un examen parcial per causes mèdiques o
jurídiques:
No es concedirà el canvi de data, però l’examen no el penalitzarà.
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