CRITERIS GENERALS PER L’ADAPTACIÓ ALS GRAUS DELS ESTUDIANTS
QUE ESTIGUIN CURSANT:
 DIPLOMATURA EN NAVEGACIÓ MARÍTIMA
 DIPLOMATURA EN MÀQUINES NAVALS i
 ENGINYERIA TÈCNICA NAVAL EN PROPULSIÓ I SERVEIS DEL VAIXELL

Procés general:
La FNB inicia al curs 2010/2011 el primer curs d’ impartició dels nous títols de Grau. Aquest
procés comporta l’extinció paulatina, curs a curs, de les 3 titulacions de 1r cicle que conformen
les Diplomatures i l’Enginyeria Técnica.
D’aquesta forma, al curs 2010/2011 començaran els estudis de primer curs de Grau (Fase
inicial: Q1+Q2) i s’extingirà la docència de primer curs (Fase Selectiva: Q1+Q2) de les
Diplomatures: (Navegació Marítima, Màquines Navals) i Enginyeria Tècnica Naval, i així
sucessivament curs a curs, fins arribar a l’any 2014/2015 que s’amplia amb la impartició dels
nous títols de Màsters i l’extinció curs a curs de les Llicenciatures.
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.
El centre recomana si ja heu superat la Fase Selectiva de les actuals titulacions del Pla 2000
(Diplomatures en Navegació Marítima, Màquines Navals i Enginyeria Tècnica Naval) que NO us
adapteu al nou títol de Grau i finalitzeu aquests estudis. Si més endavant, consideres que no
pots acabar perquè s’ha extingit la docència d’aquelles assignatures pendents de superar, pots
sol·licitar el canvi al nou títol de Grau.
A la taula adjunta, podeu consultar el cronograma d’implantació dels nous títols de grau, així
com la seqüència d’extinció dels estudis de primer i segon cicle (Plans 2000).

Sol·licitud d’adaptació al Grau:
Per aquells estudiants interessats en l’adaptació al Grau ho podreu sol·licitar a través de l’ eSecretaria, dintre dels terminis establerts pel centre a cada quadrimestre.
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Nota:
De forma excepcional el centre ,per tal de garantir la docència a tots aquells estudiants amb
assignatures no superades de primer curs, (Fase Selectiva: Q1+Q2) de Plans 2000 i no facin el
canvi al nou títol de Grau, el centre facilitarà docència extraordinària durant el quadrimestre
de tardor del curs 2010/2011. (Aquesta matrícula de docència extraordinària computa als
efectes de les quatre convocatòries d’examen).

TAULA D’EQUIVALÈNCIA PLANS 2000 (1r cicle) amb els GRAUS
ESTUDIS DE PRIMER CICLE (Plans 2000)
Diplomatura en Navegació Marítima
Diplomatura en Màquines Navals
Enginyeria Tècnica Naval en Propulsió i
Serveis del Vaixell

ESTUDIS DE GRAU
Grau en Enginyeria Nàutica i Transport Marítim
Grau en Enginyeria Marina
Grau en Enginyeria de Sistemes i Tecnologia
Naval

Normatives d’interès:
R.D. 1393/2007
Document CG 18/6 2008 (UPC)
Normativa Acadèmica dels estudis de Grau de la UPC. Document CG 121/03 2009
Normativa Acadèmica dels estudis de Màster UPC. CG 12 Juny 2012
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CRONOGRAMA D’EXTINCIÓ D’ESTUDIS DE 1r CICLE (PLANS 2000) i IMPLANTACIÓ DE GRAUS
2010/2011
Docència
GRAU
Q1-Q2
----

PLA 2000
Exàmens
(*) Q1-Q2
Docència
Q3-Q4
Docència
Q5-Q6
--

2011/2012
Docència
GRAU
Q1-Q2
Q3-Q4
---

PLA 2000
Exàmens
Q1-Q2
Exàmens
Q3-Q4
Docència
Q5-Q6

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Docència
GRAU

PLA 2000

Docència
GRAU

PLA 2000

Docència
GRAU

Q1-Q2

----

Q1-Q2

--

Q1-Q2

Q3-Q4

--

Q3-Q4

Q5-Q6

Exàmens
Q5-Q6

Q5-Q6

Q7-Q8

--

Q7-Q8

Q3-Q4
Q5-Q6

--

--

Exàmens
Q3-Q4
Exàmens
Q5-Q6
--

Sense docència,Plans 2000. Diplomatures en Navegació Marítima, Màquines Navals i Enginyeria Tècnica Naval. Només
exàmens, 1 per quadrimestre, fins un màxim de 4 convocatòries consecutives.
(*) Al curs 2010/11 s’impartirà docència extraordinària al primer quadrimestre de tardor, de les assignatures de Q1
17327,17328,17352 i 17376,17353 i 17377, així com del Q2 sencer de les 3 titulacions de primer cicle.
Docència Pla 2000. Diplomatures en Navegació Marítima, Màquines Navals i Enginyeria Tècnica Naval
Docència quadrimestral dels nous títols de Grau:
Enginyeria Marina,Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval i Enginyeria Nàutica i Transport Marítim

TITOLS 1r CICLE
Plans 2000

Últim any de docència

Q1-Q2
Q3-Q4
Q5-Q6

2009/2010
2010/2011
2011/2012
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Exàmens
(1 convocatòria per quadrimestre,
fins un màxim de 4 consecutives)
2010/2011 i 2011/2012
2011/2012 i 2012/2013
2012/2013 I 2013/2014

PLA
2000
----..

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 Grau, d’aquells estudiants de plans 2000 amb les següents situacions:
CÀLCUL DE LA NOTA D’ASSIGNATURES ADAPTADES
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.
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3) Al Grau, es podran reconèixer fins a 6 crèdits ECTS d’extensió universitària pels crèdits
d’assignatures de lliure elecció (ALE) superats. Aquest reconeixement s’aplicarà multiplicant
cada crèdit ALE pel factor de conversió de 0.8.
4) Els estudiants APTES en Fase Selectiva del pla 2000 que s’adaptin al Grau, es considerarà que
tindran assolida la permanència per a la Fase Inicial d’aquests nous estudis, amb
independència de les assignatures de la Fase Inicial del Grau que li restin per aprovar, una
vegada adaptats. Per a la resta d’estudiants adaptats, però que no havien superat la Fase
Selectiva del Pla 2000, hauran de superar aquesta Fase Inicial, amb la salvetat que als efectes
de permanència no comptarà el temps que hagin esgotat a la Fase Selectiva del Pla 2000, per
tant, començaran de nou pel còmput de temps a superar la Fase Inicial del nou Grau.
5) El número de crèdits de tipus optatiu superats al Plans 2000, es reconeixeran com optatius,
fins al límit de cada titulació de Grau.
6) L’adaptació al Grau no comporta cap cost per a l’estudiant.
7) El cost de les assignatures suspeses una vegada realitzat el canvi al títol de Grau, 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.
8) Pels estudiants en Plans 2000 que continuïn estudis i no s’adaptin al Grau, el preu de les
assignatures tant amb docència o sense docència correspondrà al preu ordinari, amb els
recàrrecs per repetició que corresponguin.
9) Tots aquells crèdits cursats i superats al Pla 2000, no susceptibles de reconeixement al Grau,
seran certificats al Suplement Europeu al Títol (SET)1, per tant, no es perdrà la seva informació.

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

5

TAULES D’ADAPTACIÓ ALS TÍTOLS DE GRAU. FNB
L’FNB ha elaborat les taules d’adaptacions entre les titulacions dels estudis de 1r cicle del Pla 2000 i
les noves titulacions de Grau 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 Grau 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 Grau, l’excés de
crèdits superats, es podran reconèixer per crèdits d’optativitat fins el límit que contempli el seu títol
de Grau. Aquest reconeixement s’aplicarà multiplicant cada crèdit no adaptat pel factor de conversió
de 0.8
(Consultar taules d’adaptacions publicades a la web de l’FNB: Adaptació de Plans 2000 als Graus”)

2

Nota aclaridora crèdit ECTS: El concepte de crèdit en el nou sistema ha canviat; ara un crèdit
representa de 25 a 30 hores de treball. Ja no es valora la durada de les classes impartides pel
professorat, sinó el volum de treball necessari per aconseguir les competències establertes i que
inclou:








Hores de classe teòriques i pràctiques
Seminaris i tutories
Treballs
Lectures i recerca d'informació
Pràctiques externes i de laboratori
Projectes o treballs de final de grau o postgrau
Estudi personal
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