NORMATIVA GENERAL
D’EXTINCIÓ DELS
ENSENYAMENTS
Curs 2012-2013
(Aprovada per Consell de Direcció de la UVic, 25 de juny de 2012)

1

La implantació dels estudis de grau adaptats a l’Espai Europeu
d’Educació Superior ha comportat l’extinció dels estudis de primer
i/o segon cicle. Aquest procés d’extinció es realitza d’acord amb
el que estableix el reial decret 1393/2007 en la redacció del reial
decret 861/2010 que el modifica.
Calendari d’extinció
El calendari d’extinció varia en funció de l’estudi. L’extinció pot
coincidir amb la implantació d’un grau que el substitueix. Vegeu el
calendari d’extinció de cada titulació http://www.uvic.cat/calendaridextinciodestudis.
Convocatòries ordinàries

les pràctiques, podran sol·licitar al cap d’estudis del centre una
única convocatòria addicional per aquesta assignatura. Si l’estudiant demana la convocatòria addicional el mes de febrer o el
mes de juny, se li podrà concedir una convocatòria addicional en
la convocatòria immediatament posterior dins el període ordinari
de convocatòries. En el cas que l’estudiant demani la convocatòria
addicional el mes de setembre, se li podrà concedir en la mateixa
convocatòria de setembre.
Un cop obtinguda l’autorització del centre, l’estudiant haurà de
formalitzar la matrícula de l’assignatura amb convocatòria addicional durant el període ordinari de matrícula o, si és el cas, durant
el període de modificació de matrícula.

Quan un curs s’ha extingit es poden superar les assignatures pendents en quatre convocatòries durant els dos cursos acadèmics
següents a la seva extinció. Durant el primer curs es té dret a tutoria i seguiment per part del professorat i a avaluació (dues convocatòries) i, en cas de no superar o no matricular l’assignatura,
el curs següent només es té dret a examen (dues convocatòries).

L’estudiant haurà de formalitzar el pagament de la matrícula
segons el preu del crèdit vigent en el curs acadèmic que formalitza
la matrícula de l’assignatura amb convocatòria addicional.

En cas de no superar o no matricular l’assignatura que s’extingeix
durant els dos cursos acadèmics següents a la seva extinció, l’estudiant s’haurà d’adaptar necessàriament al grau.

Adaptació al grau

Convocatòria addicional per als ensenyaments reconvertits a
graus
Abans de l’extinció total de l’estudi, els estudiants als quals els
falti només una assignatura per titular-se, que no sigui el TFC o

La qualificació obtinguda en la convocatòria addicional no es
podrà revisar ni recórrer.

L’alumnat amb estudis parcials d’una titulació de la UVic transformada a grau pot sol·licitar a la direcció del centre que se li apliqui
el quadre d’adaptacions establert, que fixa la correspondència
d’assignatures entre la titulació que s’extingeix i les assignatures
dels cursos implantats del grau que la substitueix. Totes les assignatures que no puguin ser adaptades seran transferides (vegeu la
Normativa de Graus).
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