CRITERIS GENERALS PER A L’ADAPTACIÓ AL MASTER DELS
ESTUDIANTS QUE ESTIGUIN CURSANT:
 Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim
 Llicenciatura en Màquines Navals

Procés general:
La FNB inicia al curs 2014/2015 el primer curs d’impartició dels nous títols de Màster. Aquest
procés comporta l’extinció paulatina, curs a curs, de les dues titulacions de 2n cicle que
conformen les Llicenciatures en Nàutica i Transport Marítim i Màquines Navals.
D’aquesta forma, al curs 2014/2015 començaran els estudis de primer curs de Màster ( Q1+Q2)
i s’extingirà la docència de primer curs (quadrimestres Q1 i Q2) de les Llicenciatures: (Nàutica i
Transport Marítim, i Màquines Navals), i successivament curs a curs, fins arribar a l’any
2015/2016 que suposa l’extinció definitiva de les titulacions de Plans 2000.
Per a cada assignatura del pla d’estudis hi tindreu, una vegada extingida, 4 convocatòries
d’exàmens extraordinaris (sense docència) per superar-la en un termini de 2 anys des de
l’extinció de l’assignatura.
A la taula adjunta, podeu consultar el cronograma d’implantació dels nous títols de Màster, així
com la seqüència d’extinció de les titulacions de segon cicle (Llicenciatures en Nàutica i
Transport Marítim i Màquines Navals).

Sol·licitud d’adaptació al Màster:
Per aquells estudiants interessats en l’adaptació al Màster, ho podreu sol·licitar a través de l’ eSecretaria, dintre dels terminis establerts pel centre a cada quadrimestre.

TAULA D’EQUIVALÈNCIA PLANS 2000 (2n cicle) amb els MÀSTERS
ESTUDIS DE 2n CICLE (Plans 2000)
Llicenciatura en Nàutica i Transport
Marítim
Llicenciatura en Màquines Navals
Normatives d’interès:

ESTUDIS DE MÀSTER
Màster en Enginyeria Nàutica i Transport
Marítim
Màster en Enginyeria Marina

R.D. 1393/2007
Document CG 18/6 2008 (UPC)
Normativa Acadèmica dels estudis de Màster de la UPC. Consell Govern 12 Juny 2012
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CRONOGRAMA D’EXTINCIÓ LLICENCIATURES (PLANS 2000)
i IMPLANTACIÓ DE MÀSTERS
2014/2015
Docència
Màster
Q1-Q2
--

PLA 2000
Exàmens
Q1-Q2
Docència
Q3-Q4

2015/2016
Docència
Màster
Q1-Q2
Q3-Q4

2016/2017

PLA 2000

2017/2018

Docència
Màster

PLA 2000

Docència
Màster

PLA 2000

Q1-Q2

--

Q1-Q2

--

Q3-Q4

Exàmens
Q3-Q4

Q3-Q4

--

Exàmens
Q1-Q2
Exàmens
Q3-Q4

Sense docència Plans 2000. Llicenciatures en Nàutica i Transport M. I Llic. En Màquines Navals.
1 per quadrimestre, fins al màxim de 4 convocatòries
Docència Pla 2000. Llicenciatures en Nàutica i T. Marítim i Llic. en Màquines Navals
Docència quadrimestral dels nous títols de Màster

TITOLS 2n CICLE
Plans 2000

Últim any de docència

Q1-Q2
Q3-Q4

2013/2014
2014/2015
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Exàmens
(1 convocatòria per quadrimestre,
fins un màxim de 4, consecutives)
2014/2015 i 2015/2016
2015/2016 i 2016/2017

Criteris per realitzar l’adaptació d’assignatures:
De forma general s’aplicaran els següents criteris per realitzar l’adaptació d’assignatures als
nous títols de Màster, d’aquells estudiants de plans 2000 amb les següents situacions:
CÀLCUL DE LA NOTA D’ASSIGNATURES RECONEGUDES:
Assignatura origen

Assignatura destí

Nota definitiva

Cal matricular?

1 assignatura
aprovada

1 assignatura
reconeguda

La mateixa nota d’origen

NO

1 assignatura
suspesa entre
(4-4,9)

1 assignatura suspesa
(entre 4-4,9)

Igual nota
(entre 4 i 4,9)

Opcional

1 assignatura
suspesa (≤ 3,9)

1 assignatura suspesa

Igual nota

SÍ

2 assignatures
aprovades

1 assignatura
aprovada

Mitjana ponderada ≥ 5

NO

2 assignatures
(1 aprovada i
1 suspesa)

1 assignatura
reconeguda

2 assignatures
suspeses

1 assignatura suspesa

(Mitjana ponderada)
Mitjana ponderada ≥ 5
Suspesa si és ≥ 4-4,9
Suspesa si és ≤ 3,9

NO
Opcional
SÍ

(Mitjana ponderada)
Suspesa si és ≥ 4-4,9
Suspesa si és ≤ 3,9

Opcional
SÍ

Aclariments pel procés d’adaptacions:
1) Per realitzar la mitjana entre 2 assignatures, serà necessari que aquestes tinguin qualificacions
numèriques.
2) Per les assignatures convalidades, adaptades o reconegudes per realitzar la mitjana es tindran
en compte les notes d’origen de l’assignatura. En el cas d’assignatures reconegudes sense nota,
procedents de Cicles Formatius de Grau superior, s’aplicaran els criteris establerts a la NAG de
la Universitat, amb un 5,0.
3) L’adaptació al Màster no comporta cap cost per a l’estudiant.
4) El cost de les assignatures suspeses una vegada realitzat el canvi al títol de Màster, tant si
provenen d’1 ó 2 assignatures d’origen, comptaran com 1ª matrícula en el nou títol amb els
crèdits de la nova assignatura.
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5) Pels estudiants en Plans 2000 que continuïn estudis i no s’adaptin al Màster, el preu de les
assignatures tant amb docència o sense docència correspondrà al preu ordinari publicat al DOG,
amb els recàrrecs per repetició que corresponguin.
6) Tots aquells crèdits cursats i superats al Pla 2000, no susceptibles de reconeixement al Màster,
podran ser certificats al Suplement Europeu al Títol (SET)1, per tant, no es perdrà la seva
informació.

TAULES D’ADAPTACIÓ ALS TÍTOLS DE MÀSTER. FNB
L’FNB ha elaborat les taules d’adaptacions entre les titulacions dels estudis de 2n cicle del Pla 2000 i
les noves titulacions de Master que les substitueixen. Els crèdits per a la conversió es comptabilitzen
d’acord a 10 hores de classe pels crèdits del Pla 2000 i de 25 hores de treball de l’estudiant en els
estudis de Màster per crèdit ECTS2.
Aquestes taules s’han elaborat mantenint el criteri d’afavorir l’estudiant. En el cas de d’haver superat
assignatures del Pla 2000 que no tinguin correspondència en els nous títols de Màster.
(Consultar taules d’adaptacions publicades a la web de l’FNB: http://www.fnb.upc.edu->Estudiants->
Informació curs actual Màster-> Taules d’adaptació)

1

Nota aclaridora SET: Amb el SET es vol obtenir un document en el que, es reflecteixin els
resultats de l’aprenentatge al llarg de la vida i els coneixements acreditats a una persona per
institucions europees d’ensenyament superior a fi de promoure la seva mobilitat en l’espai
europeu d’ensenyament superior. Aquest document acompanya al títol i conté la següent
informació personalitzada:







Dades de l'estudiant
Informació de la titulació i del nivell de la titulació
Informació continguts i resultats obtinguts
Funció de la titulació i informació addicional
Certificació del Suplement
Informació sobre el sistema nacional d'educació superior
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