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NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE FASE NO SELECTIVA
Normativa académica general UPC. Curs 2005/06

Un cop superada la fase selectiva, per a cada estudiant, en finalitzar el període lectiu, es
calcula el paràmetre del rendiment acadèmic com a quocient de crèdits aprovats sobre
crèdits matriculats, excloent d’aquest còmput els crèdits corresponents a assignatures
qualificades com a “no presentat/ada”. Tampoc es tindran en compte pel que fa a la
permanència els crèdits obtinguts per convalidació, adaptació i reconeixement. En funció
d’aquest paràmetre el centre fa el seguiment del progrés dels seus estudiants i estableix,
per garantir un bon aprofitament dels recursos, les mesures acadèmiques que s’han
d’aplicar quan el paràmetre d’un estudiant sigui inferior a 0,5. Quan aquestes mesures
comportin la limitació de matrícula, el límit no podrà ser mai inferior a 15 crèdits.
El centre articularà els mecanismes oportuns per tal que els estudiants que obtinguin
durant dos períodes consecutius un paràmetre del rendiment inferior a 0,5 puguin
disposar d’un tutor que els orienti, personalment i de manera vinculant, respecte de les
assignatures a cursar, el nombre màxim de crèdits a matricular o qualsevol altre aspecte
relacionat amb els seus estudis, i que faci el seguiment del seu rendiment. En casos
justificats, el centre podrà modificar les condicions per a l’assignació de tutor: obtenció,
durant quatre períodes lectius consecutius, de tres paràmetres de rendiment inferior a 0,5.
En el cas de períodes lectius quadrimestrals, l’estudiant, durant els dos anys acadèmics
següents a l’assignació de tutor, haurà d’obtenir un paràmetre de rendiment igual o
superior a 0,5 en tres dels quatre corresponents períodes lectius. En cas contrari, el
centre proposarà al rector, mitjançant informe justificatiu personalitzat, la seva
desvinculació dels estudis per un període de dos anys.
El centre podrà, en casos degudament justificats, no tenir en compte el paràmetre de
rendiment d’un determinat període lectiu a efectes d’aplicació d’aquest article.
Les mesures previstes en els paràgrafs anteriors no s’aplicaran quan als estudiants
només els manqui per acabar els seus estudis un nombre de crèdits d’assignatures
troncals, obligatòries i optatives inferior o igual al nombre de crèdits totals de la titulació
dividit pel nombre de quadrimestres d’aquesta titulació.

Àmbit d’aplicació
Aquestes mesures s’aplicaràn als estudiants de:
DIPLOMATURA DE MÀQUINES NAVALS
DIPLOMATURA DE NAVEGACIÓ MARÍTIMA
ENGINYERIA TÈCNICA NAVAL EN PROPULSIÓ I SERVEIS DEL VAIXELL
LLICENCIATURA DE MÀQUINAS NAVALS
LLICENCIATURA DE NÀUTICA I TRANSPORT MARTÍTIM

que s’imparteixen a la Facultat de Nàutica de Barcelona en els blocs d’avaluació curricular
de fase no selectiva.
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Entrada en vigor
Aquesta normativa entrarà en vigor en el curs acadèmic 2003/04 i serà desenvolupada i
publicada per la FNB, d’acord als criteris generals de la Universitat, abans de l’inici del proper
període lectiu.
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