Acord de la Comissió Acadèmica del Consell Social de 19 de febrer del 2007

El règim de progressió de la UPF i els programes d’intercanvi
En relació amb la petició presentada per diversos degans/es, directors/es i tutors/es
d'intercanvi de diferents centres de la UPF, en què es demana que algunes de les
assignatures a realitzar en el marc d'un programa d'intercanvi puguin quedar exemptes
de l'aplicació del règim de progressió, es formulen les consideracions següents:
Primera. La Normativa de permanència dels estudiants (Acord del Consell Social de 17
de setembre de 1998 i modificat per acord de la Comissió Acadèmica del Consell Social
del 8 de novembre del 2001 ) estableix el següent:
−

Per accedir a un curs posterior al segon, els estudiants han d'haver superat com a
mínim el 66% dels crèdits corresponents a les assignatures troncals, obligatòries i
optatives del curs precedent i haver superat completament els crèdits corresponents
als dos cursos anteriors a aquest.

−

Correspon al rector, a proposta del Consell Social, que valorarà les circumstàncies
al·legades pels estudiants, la resolució de les sol·licituds relatives al règim de
continuïtat o progressió en els estudis.

Segona. Un programa d’intercanvi ofereix matèries d’un Pla d’estudis amb
independència del seguiment pautat al centre d’origen, l’estada a l’estranger es
concentra habitualment en un únic i breu període i requereix haver matriculat
prèviament les assignatures objecte de l’intercanvi.
Tercera. Atenent al règim de progressió i a les circumstàncies de les estades
acadèmiques a l’estranger, alguns estudiants no poden optar (en part o per complet) a un
programa d’intercanvi perquè algunes de les matèries corresponen a un curs superior al
seu en el moment en què poden obtenir-hi plaça.

Sol·licituds de progressió en el marc d’un Programa d’Intercanvi
Atenent l’especial valor formatiu de les estades acadèmiques a l’estranger, els estudiants
que tinguin previst participar en Programes d’Intercanvi de la UPF i que hi hagin de
cursar assignatures que, d’acord amb les normes i la programació del estudis, no poden
incorporar al seu expedient, podran formalitzar una sol·licitud excepcional de progressió
d’acord amb els criteris següents:
1. Es consideraran, únicament i individualment, les sol·licituds d’estudiants de tercer
curs que, havent obtingut plaça en un programa d’intercanvi, tinguin superat el
segon i el primer curs complet dels seus estudis.
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2. La sol·licitud s’acompanyarà d’un informe favorable del/la tutor/ra i del/la degà/na,
amb la justificació d’haver obtingut plaça en un programa d’intercanvi, de la manca
d’opcions acadèmiques alternatives i qualsevol altra circumstància que es consideri
oportú fer constar.
3. Amb posterioritat, la Comissió serà informada sobre el seguiment acadèmic dels
estudiants que hagin obtingut una resolució favorable a aquesta petició.

La Comissió delegada per a l'Estudi de les Normes de Permanència del Consell de
Govern elaborarà una proposta d’informe per a la Comissió Acadèmica del Consell
Social, que verificarà el compliment dels requisits següents:
−
−
−
−
−

Haver obtingut plaça per participar en un programa d’intercanvi
Estar matriculat en el tercer curs dels seus estudis
No tenir assignatures de segon curs pendents de superar
Estar cursant els seus estudis en el temps previst per el seu pla d’estudis
Comptar amb l’informe acadèmic favorable del degà o director del centre origen

La Comissió Acadèmica del Consell Social acordarà la proposta de resolució, que
elevarà al rector.
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