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1.Cartadeladeganadelafacultat 


Benvingutalavidauniversitària! 
Benvingudaalavidauniversitària! 

Ésunplaerdonar-telabenvingudaalaFacultatambaquestaGuiadel’estudiantdelcurs
2021-2022 de UIC Barcelona. En aquestes pàgines tens informació per ubicar-te a la
Facultat,conèixerelsserveisqueposemalatevadisposiciói,amésamés,hitrobaràsun
recull de dades útils per a la vida universitària: la normativa acadèmica, indicacions per
formalitzarlamatrícula,lainformacióperferestadesal’estranger...imoltescosesmés. 
Hohempreparattotperquèetsentisacollitiperquègaudeixisdel’experiènciauniversitària,
dinsiforadelesaules. 
Ensalegraquehagisdeciditestudiarambnosaltresiestemalatevadisposiciópergarantir
queelsestudisquecursaràsaquísiguinprofitosos. 
Ambelsmeusmillorsdesitjosperaaquestaetapaapassionantenlaqualenshastriatcom
aguiesicompanysdeviatge,repunsalutaciócordial. 

RebecaPardo 
DeganadelaFacultatdeCiènciesdelaComunicació 
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2.-Normativaacadèmica 

CapítolI.Delsensenyamentsuniversitaris:lestitulacions,elsciclesuniversitarisi
elscentres 

Article1.Ensenyamentsuniversitaris 
Article2.Ciclesuniversitaris 
Article3.Centres 

CapítolII.Delsplansd’estudis,elprocésdematriculació,lesincidènciesenla
matrículaielcalendariacadèmic 
Article4.Plansd’estudis 
Article5.Gestióacadèmica 
Article6.Accés 
Article7.Procésdematriculació 
Article8.Formalitzaciódematrícula 
Article9.Crèditsmatriculablespercursirègimdepermanència 
Article10.Incompatibilitatsdematrícula 
Article11.Matrículaextraordinària 
Article12.Anul·laciódematrícula 
Article13.Calendariacadèmic 
Article14.Reconeixementacadèmicdecrèdits 

CapítolIII.Delsistemadequalificacióidelsexàmens 
Article15.Delesqualificacionsoavaluacions 
Article16.Actesdequalificacions 
Article17.Reconeixementitransferènciadecrèdits 

CapítolIV.Del’expedientacadèmicieltrasllatd’expedient 
Article18.Expedientsacadèmics 
Article19.Trasllatsd’expedientsiaccessosaUICBarcelonadesd’altresgraus 
Article20.PremiExtraordinarideFinaldeCarrera 

CapítolV.Delescertificacionsiexpedicionsdetítols 
Article21.Certificacionsacadèmiques 
Article22.Expediciódetítols 
EXPOSICIÓDEMOTIUS 

La normativa de la gestió acadèmica durant aquests darrersanyshaestatuninstrument
decisiu per alaimplantacióenelfuncionamentordinaridela UniversitatInternacionalde
Catalunya(UICBarcelona)delscriterisd’ordre,eficàciaiseguretatjurídicaquehanderegir
en benefici de tota la comunitat universitària en tots elsprocessosacadèmicsidegestió
universitària. 
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Les modificacions subsegüents i l’aprovació de noves normatives de procediment
requereixen la unificació normativa en un text refósdelsprincipisfonamentalsdegestió
acadèmica, a fi de dotar d’un sol instrument que consolidi els itineraris de gestió
acadèmica,sensperjudicidelesremissionsanormativesespecífiques,queespreveuen
alllargdel’articulatd’aquesttextrefósdelanormativadegestióacadèmica. 

Els propers anys, ambl’acceleraciódelsprocessosdeconvergènciaeuropea,sensdubte
s’haurand’adaptarlesestructuresdegestióacadèmicaaunanovarealitatmésflexibleien
constantcanvi. 

Capítol I. Dels ensenyaments universitaris: lestitulacions,elsciclesuniversitarisiels
centres 

Article1.Ensenyamentsuniversitaris 
UICBarcelona,d’acordamblallei,potimpartirelsensenyamentssegüents: 

a)Elsconduentsal’obtenciódetítolsoficials ivalidesaentotelterritoriespanyol,
d’acordamb lesdirectriusgeneralsfixadespelreialdecretcorresponent. 

b)Elsconduentsal’obtenciódetítolsnooficials,d’acordamblesdirectriusfixades
enaquestsentitperlaUniversitat,queesconsiderentítolspropis. 

Article2.Ciclesuniversitaris 

Elsestudisuniversitarisconduentsal’obtencióde títols de caràcteroficialiambvalidesa 
a tot el territori nacional regulats pel RD 1393/2007 s’estructuren en tres cicles,
denominatsg
 rau,m
 àsterid
 octorat. 

Article3.Centres 

1. Elscentressónelsòrgansbàsicencarregatsdel’organitzacióacadèmicadelsensenyaments
oficialsipropisquehiestiguinadscrits. 

2. ElscentresuniversitarisdeUICBarcelonasón: 

a)F
 acultats. 
b)E
 scoles. 
c)D
 epartaments. 
d)Institutsuniversitaris. 
e)Aquells centres o estructures necessaris per al desenvolupament de les
funcionsdeUICBarcelona. 

Capítol II. Dels plans d’estudis, el procés de matriculació, les incidències en la
matrículaielcalendariacadèmic 
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Article4.Plansd’estudis 

Els plans d’estudis de grau han de tenir 240 crèdits, que han de comprendre tota la
formació teòrica i pràctica que l’estudiant ha d’adquirir: aspectes bàsics de la branca de
coneixement, matèries obligatòries o optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs
dirigits, treballs de final de grau o altres activitats formatives. En el supòsit que estigui
determinat per normesdedretcomunitari,elsplansd’estudispodentenirunnombremés
elevatdecrèdits. 

Elsplansd’estudisdemàsteruniversitarihandetenirentre60i120crèdits,ihande
contenirtotalaformacióteòricaipràcticaquel’estudianthad’adquirir. 

LesmodificacionsdelsPlansd’Estudisaprovatspelsòrgansdegoverndelauniversitati
pelConsejodeUniversidadess’implantaranalatotalitatdelscursosdelatitulació,enla
mesura de lo possible, en el curs següent a la seva aprovació. En conseqüència, els
alumnesafectatsperunmodificaquedensotaelplamodificat. 

La titulació garantirà que totselsalumnesmatriculatsfinalitzinelsseusestudisambl’últim
plamodificat. 

Article5.Gestióacadèmica 

1. El Servei de Gestió Acadèmica, adscrit a la Secretaria General,ésl’òrgan
responsable de l’execució correcta dels procediments de la gestió
acadèmica. 
2. Cadascun dels centres té un responsable de gestió acadèmica, que
ordinàriamentéselsecretariacadèmic,iquehad’executarelsprocediments
d’acord amb les instruccions i l’assessorament del Servei de Gestió
Acadèmica. 

Article6.Accés 

1. PeraccediralscentresiestudisoficialsdeUICBarcelonacalquel’estudiant
superielprocésdeseleccióestablertenlesmemòriesdeverificació,sempre
quetinguielsrequisitslegalsperaccediralaUniversitat. 
2. La Junta de Govern ha de regular en una normativa per a estudiants
visitants el règim acadèmic delsestudiantsd’altresuniversitatsquevulguin
ferunaestadalimitadapercursarassignaturesoferpràctiquespertanyents
aunplad’estudisdeterminat. 
3. Elrectortéconferidalapotestatd’admetreelsestudiants. 
4. La condició d’estudiant de UIC Barcelona es perd en finalitzar elsestudis,
per decisió del rector en aplicació de les normes que regulen el règim de
permanènciaoladisciplinaacadèmica,perincomplimentdelesobligacions
econòmiques, i per trasllat d’expedient a una altra universitat o per baixa
voluntària.Concretament,s’enténquehihaincomplimentdelesobligacions
econòmiques si aquestes no se satisfan en el termini que s’estableix en
virtutdel’actedelliuramentdelamatrícula. 
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Article7.Procésdematriculació 

1. L’estudiant de nou ingrés, un cop obtinguda l’admissió, ha de lliurar la
documentació requerida al servei responsable d’admissions, que ha
d’elaborar el full de matrícula i un cop fet l’abonament pertinent, ha de
tramitar la documentació al Servei de Gestió Acadèmica, que en farà
l’oberturadel’expedientacadèmiccorresponent. 
2. Durantelscursossegüents,l’estudiant ha d’emplenar el full de matrícula 
a laSecretariadelcentrequeimparteixlatitulació,quehadecomprovarque
escompleixintotselsrequisitsin’hadevalidarlesdades. 

Article8.Formalitzaciódematrícula 

1. La formalització de la matrícula pot tenir l’assessorament del centre
corresponent, a l’hora d’acreditar la compatibilitat acadèmica i horària de les
assignatures. 
2. La matriculació de les assignatures de formació bàsica i obligatòries no
superades és obligatòria ideterminalescompatibilitatsacadèmiquesihoràries
delesaltresd’assignatures. 
3. En la formalització de la matrícula, si escau, l’estudiant ha de respondre el
qüestionariestadísticquepuguiestablirlanormativavigent. 

Article9.Crèditsmatriculablespercursirègimdepermanència 

- Pelquefaalsgraus: 

1. L’estudiant de primer curs ha de triarentrelesduesmodalitatssegüentsde
matriculació,modalitatalaquals’hauràd’acollirdurantelsestudisdegrau: 

a) Modalitatcompleta:60crèditspercursacadèmic. 
b) Modalitat parcial: mínim de 30 crèdits per curs acadèmic,
corresponentsalcursenquès’estructuraelplad’estudis. 

L’estudiant pot sol·licitar canvi de modalitat abans de finalitzar les activitats
acadèmiques del curs en què s’ha matriculat, mitjançant sol·licitud raonadaala
JuntadeCentre,quehaderesoldreabansdelperíodeordinaridematriculació,iho
hadecomunicaralserveiresponsabledelagestióacadèmica. 

Cap estudiant no pot romandre més de tres anys a UIC Barcelona sense haver
aprovat60crèditsdeformacióbàsica. 

Per a la continuïtat en la titulació es requereix ordinàriament la superaciódel50%
delscrèditsmatriculatsenelcursacadèmicquecorrespongui. 

El nombre de crèdits per curs i les normes de continuïtat per a les persones amb
necessitatseducativesespecialss’estableixenenl’adaptaciócurricular. 
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L’estudiant es pot matricular un màxim de dues (2) vegades d’una mateixa
assignatura. En cas que es deixi d’oferir una assignatura optativa, l’estudiant la 
potsubstituirperunaaltradelcursacadèmicsegüent. 

L’adaptació curricular no pot superar el15%delscrèditstotals.Lescompetènciesi
elscontingutsadaptatshandeserequiparablesalsquepreveuelplad’estudis. 

L’organismecompetentdelaUniversitat,quepotconsultarl’opiniód’experts,hade
fer un estudi de lescaracterístiquesdeladiscapacitatdel’estudiantperproposar
una adaptació curricular d’acord amb les sevescaracterístiques.D’aquestestudi,
n’hadederivaruninformesobrelapropostad’adaptació. 

Aquestesdisposicionspodensercomplementadespelquedisposinlesmemòries
de verificació dels estudis corresponentsisiescau,lanormativainternadecada
facultat. 

-Pelquefaalspostgraus: 

En un màster universitari, per matricular-se d’un nou curs els estudiants han
d’haversuperat, comamínim,el50%delscrèditscorresponentsalesmatèriesde
lesqualss’haginmatriculatelprimercursdelmàster. 

Els estudiants de UIC Barcelona dels estudis de màster universitari disposen de
dues convocatòries ordinàries per assignatura matriculada per primera vegada, si
no han perdut el dret de matricular- se d’un nou curs segons indica el paràgraf
anterior. 

Els estudiants que hagin d’abandonar els estudis per haver esgotat les dues
convocatòriesordinàries,podensol·licitarraonadamentdavantelrectorunatercera
i darrera convocatòria extraordinària d’examen. La instància de sol·licitud l’ha de
plantejar l’estudiant davant la Junta de Centre corresponent, que l’ha d’elevar al
rectorperalaresolució. 

Pel que fa a la limitació de convocatòries es computen com aefectivestant les
convocatòries
de les assignatures que hagin estat qualificades com les no
presentades. 

LaJuntadeCentre,apeticiódel’òrganresponsabledecadaprogramademàster,
ha de resoldre les sol·licituds de l’alumnat que hagin estat presentadesabansde
l’inicidelcursperferunnombreinferiordecrèditsdelsquepreveulamatrícula,que
ordinàriamentnopotserinferioral50%delscrèditsmatriculables. 

El nombre de crèdits per curs i lesnormesdecontinuïtatperalespersonesamb
necessitatseducativesespecialss’estableixenal’adaptaciócurricular. 
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Aquestes disposicions poden ser complementades segons el que disposin les
memòriesdeverificaciódelsestudisquecorresponguin. 

Article10.Incompatibilitatsdematrícula 

1. L’estudiant es pot matricular de les assignatures que no presentin incompatibilitat
acadèmicaniincompatibilitathoràriaalesclasses. 
2. Per formalitzar una matrícula d’assignatures ambhoraricoincidentesnecessitael
vistiplaudel/delatutor/aodelprofessoratdelesassignaturesafectades,respectant
elcriteriadoptatperlaJuntadeCentrerespectiva. 

Article11.Matrículaextraordinària 

1. L’estudiant que hagi fet lesduesmatriculacionsd’unamateixaassignaturain’hagi
esgotatlesconvocatòries,potsol·licitaralrectorl’autoritzaciód’unaterceraidarrera
matrículaquelipermetidisposardeduesconvocatòriesextraordinàries. 
2. Lasol·licituddematrículaextraordinàrias’hadepresentaralcentrecorresponent,i
aquesthadecomunicaralsol·licitantlaresolucióquecorrespongui. 

Article12.Anul·laciódematrícula 

1. L’estudiantpotsol·licitarl’anul·laciódematrículad’assignaturesdurantelsemestre
o trimestre anterior al de l’assignaturaenqüestió.Esconsiderendintredeltermini
les sol·licituds que es presentin al llarg dels 10 dies des de l’inici d’activitats del
semestreotrimestredel’assignaturaqueesvolanul·lar. 
2. La sol·licitud s’ha de presentar al centre i no se’n pot retornar l’import de la
matrícula. El centre ha d’elevar al Servei de Gestió Acadèmica les sol·licituds
corresponentsperquèlestramitin. 

Article13.Calendariacadèmic 

La Secretaria General ha de proposar a laJuntadeGovernelcalendariacadèmicperal
curssegüentdurantelcomençamentdelsegonsemestre. 

La Secretaria General ha d’aprovar els procediments i terminis de gestió acadèmica
necessarisperalfuncionamentordinaridelServeideGestióAcadèmicadecadacurs. 

Article14.Reconeixementacadèmicdecrèdits 

Els estudiants poden obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per a la participació en
activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de
cooperaciófinsaunmàximdesiscrèditsdeltotaldelplad’estudiscursat. 

S’aprova com a criteri general per al reconeixement acadèmic, segons el que estableix
l’article12.8delRD1393/07(crèditsoptatius),iquehadeseracordatencadacasperla
ComissióExecutivadelaJuntadeGovern,unaequivalènciad’uncrèditECTSpercada25
hores de durada de l’activitat corresponent. A partir de 40 hores es reconeixerien dos
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crèdits ECTS, a partir de 65 hores es reconeixerien tres crèdits ECTS, i així
successivament. 

No esreconeixenmitjoscrèdits.Elmàximdecrèditsqueesreconeixensón sis.Aquests 
criteris s’han de complementar amb d’altres de caràcter qualitatiu per tal depreservarla
naturalesadelreconeixementacadèmicrecollidaenl’articleesmentat. 

L’import que s’ha de satisfer per aquest reconeixement de crèdits és el percentatge que
aprovi la Junta de Govern en relació amb l’import del crèdit de la titulació que
correspongui. 

La obtenció i incorporació a l’expedient de crèdits reconeguts s’ha de preveure quan es
formalitza la matrícula, de manera que l’alumne no haurà de matricular assignaturesOP
amb el mateix nombre de crèdits. L’estudiant que s’hagi matriculat en assignatures
optatives i posteriorment vulguiincorporarcrèditsreconegutsacanvi,noméspodràreduir
lacàrregalectivasifausdel’anul·lacióprevistaenelart.12.1 

CapítolIII:Delsistemadequalificacióidelsexàmens 
Article15.Delesqualificacionsoavaluacions 
1. Cadaassignaturas’avaluaiesqualificad’acordambunapuntuacióabsolutasobre
10punts,obtingudad’acordambl’escalasegüent: 
a) Suspens:0-4,9(SS) 
b) Aprovat:5-6,9(AP) 
c) Notable:7-8,9(NT) 
d) Excel·lent:9-10(EX) 
e) Matrícula d’honor: implica haver obtingut excel·lent més una menció
especial. 

La menció de matrículad’honorespotatorgaraestudiantsquehaginobtingut
unaqualificacióigualosuperior a 9.0.El nombrede matrícules d’honor que 
es podenatorgarnopotsuperarel5%del’alumnatmatriculatenunamatèria
en el curs acadèmic corresponent. Només es pot atorgar una sola matrícula
d’honorquanelnombred’estudiantssiguiinferiora20. 

No és necessari atorgar totes les matrícules d’honor que permet el nombre
d’alumnatmatriculatenunaassignatura. 

2. L’estudiant que no faci ús de les convocatòries de les quals s’ha matriculatrebrà
automàticament la qualificació de no presentat. Aquesta qualificació no es té en
compte en el còmput de la mitjana de l’expedientacadèmic.Laqualificaciódeno
presentate
 sgotalaconvocatòriaatotselsefectes. 
3. L’avaluació d’una assignatura és el resultat final de la valoració del conjunt
d’activitats acadèmiques realitzades que han de reflectir que s’han assolit els
objectiusdeterminatsenaquestsentit. 
4. Cadatitulacióhadegestionarlesavaluacionsdelessevesdocènciesd’acordamb
elqueestableixenlesmemòriesd’implantaciócorresponents.LaSecretariadecada
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centre ha de fixar la data, l’hora i l’aula de les convocatòries ordinària i
extraordinàriadecadaassignatura,d’acordambelcalendariacadèmic. 
5. L’estudiant que obtingui matrícula d’honortédretalamatrículagratuïtaenelcurs
següent, a la seva titulació, de tots els crèdits que corresponguinal’assignatura
qualificadadem
 atrículad’honor. 
6. Un cop comunicats els terminis, cada Junta de Centre ha de decidir el calendari
d’exàmens queliconvingui.LaJuntadeCentrehadecomunicaralsestudiantsial
professoratelcalendarid’exàmenselprimerdialectiudecadasemestre.Quan,per
causesexcepcionals,s’hagidemodificarladataprevistad’unexamen,laJuntade
Centrehohad’avisarcomamínim15diesabansd’aquellexamen.
7. El professorat ha d’assistir a l’examen, des de l’inici fins al final. De la mateixa
manera, el professorat ha d’assistir a la revisió dels exàmens que hacorregit.Es
tractaderesponsabilitatsindelegables. 
8. El sistema dequalificacionsestablertenaquestarticleésdecomplimentobligatori
per als ensenyaments oficialsques’imparteixenaUICBarcelonainoésvinculant
per a la resta d’ensenyaments, que poden emprar altres criteris per valorar la
progressióacadèmicadel’alumnat.
9. Lesqualificacionsdecadaconvocatòriahaurand’estaral’abastdel’alumnatabans
dels deu dies hàbils següents a la prova. Abans de la publicació de les
qualificacions o simultàniament, el centre ha de donar a conèixer el lloc, el dia i
l’hora de la revisió,quenohadecoincidirambeldiadel’examen.Corresponala
direcciódelcentrevetllarpelcomplimentdelsterminis. 
10. Toteslesqualificacionsfinalss’handepublicaralaintranetdelaUniversitat. 
11. L’alumnatqueapareguialesacteséselques’hamatriculatal’assignaturaisónles
úniquespersonesquepodenconcórreral’examenitenirqualificació. 
12. En capcasnos’handesignar les actes oficials de l’assignatura sense haver
respectatelsterminisdelarevisióordinària. 
13. Per tal de garantir la possibilitat d’una revisió ordinària i extraordinària, el
professorathadeconservarelsexàmensdurantunperíodemínimdedos(2)anys.
Enelsupòsitquehihagialgunareclamacióoalgunrecurs,s’handeconservarfins
alaresoluciódefinitiva. 
14. L’estudianttédretaconcórreral’examenfinalenduesconvocatòriespercurs:una,
alfinal delperíodelectiudelsemestreotrimestre,il’altra,elmesdejunyodejuliol,
i pot matricular-se dues vegades de la mateixa assignatura.Esgotadeslesquatre
convocatòries previstes, ha de sol·licitar al rector l’autorització per a una darrera
matrícula, que dóna dret a dues convocatòries extraordinàries. Si no se superen
aquestesconvocatòriesnopotseguircursantlatitulació. 
15. Les convocatòries extraordinàries cinquena i sisena es poden fer davant d’un
tribunalapeticiódel’estudiant,ienaquestcashandetenircaràcteroralipúblic. 
16. Quan hi ha causessuficientsjustificadesdocumentalment,desprésquel’estudiant
n’hagifetlasol·licitudirespectantladatadetancamentd’actes,espotmodificarla
data de l’examen amb caràcter individual, d’acord amb el professorat de
l’assignatura.CorresponalaDirecciódelcentreadoptarladecisiófinal. 
17. Quan per la programació d’exàmens un estudiant quedi convocat a diferents
exàmens d’assignatures al mateix moment, el professorat de l’assignatura que
correspongui al curs superior està obligat a ajornar-lo. En cas de desacord, el
responsabledelatitulacióhaderesoldreladatadelaprova. 
18. Totsaquestscanviss’handecomunicaralSecretariatdelafacultat. 
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19. Revisió: l’estudiant que demani la revisió té dretaaccediral’examenquevaferi
queelprofessoratliexpliquielscriterisdecorreccióid’avaluacióquehautilitzatper
decidirlanotafinal. 
20. Impugnació:si,malgratlarevisiódel’examen,l’estudiantvolimpugnarlavaloració
finaldel’assignatura,hadedirigirunescritambelsmotiusaldegàodirectordela
seva titulació, el qual ha de designar, en el termini màxim d’una setmana, un
tribunalformatperdosprofessorsdelatitulaciódelamateixaàreaod’àreesafins,i
presidit pel degà. En cap cas no ha de formar part del tribunal el professorat
responsabledelaqualificacióimpugnada.Eltribunaln’had’examinarlacorrecciói
decidir-nelaqualificació. 
21. Silaqualificaciófinalesmodifica,elsecretaridelcentrehadetrametrealServeide
GestióAcadèmicaladiligènciacorresponentdemodificaciód’actes. 
22. Quan un estudiant hagi cursat els anys previstos del pla d’estudis per a la seva
titulacióiliquedinunmàximde15crèditspersuperar-la,potdemanarconvocatòria
extraordinària de final de carrera. Aquestes assignatures han d’haver estat
cursades en cursosanteriors.Lapeticiós’hadetramitaralaSecretariarespectiva
delafacultatoescola. 
23. La convocatòria d’exàmens que correspon a la matrícula extraordinària de cada
cursl’hadeprogramarlaJuntadeGovern.Lasegonaconvocatòriaaquèdónadret
la matrícula extraordinària es fa quan el calendari de UIC Barcelonaestableixels
exàmensdesegonaconvocatòria. 

Article16.Actesdequalificacions 

1. Els resultats acadèmics de cada assignatura s’han de traslladar al’actaoficialde
qualificaciócorresponent.Elprofessorattitulardel’assignaturaéselresponsablede
laintroducciódelesqualificacionsal’acta. 
2. Les actes de qualificació han de ser editades i signades pelprofessorattitularde
l’assignatura ilaSecretariadelcentre,itramesesalServeideGestióAcadèmica
delaUniversitat,queleshadecustodiarfinsques’arxivindefinitivament. 

Article17.Reconeixementitransferènciadecrèdits 

Tantenelsgrauscomenelsmàstersuniversitarisesregulenpernormativaespecíficaels
aspectesreferitsalreconeixementialatransferènciadecrèdits. 

CapítolIV:Del’expedientacadèmicieltrasllatd’expedient 

Article18.Expedientsacadèmics 

1. L’estudiant ha de tenir un expedient acadèmic de cada titulació en curs. A
l’expedient hi ha de constar la identificació completa de l’estudiant, amb
especificaciódelaviad’accésalaUniversitat,ladescripcióbàsicadelplad’estudis
de la titulació i el resultat acadèmic obtingut en cadascuna de les assignatures
matriculades,ambreferènciaalcurs,aladataialaconvocatòriad’aquestresultat. 
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2. L’obertura,lacustòdiaieltancamentdelsexpedientsacadèmicssónresponsabilitat
del Servei de GestióAcadèmicadelaUniversitat.ElServeideGestióAcadèmica,
un cop finalitzat el curs acadèmic, ha de comprovar l’adequació correcta de les
dadesinformàtiques dels expedientsambelsresultatsacadèmicsacreditatsenles
actesoficialsdecadaassignatura. 
3. En acabar els estudis, i abans de l’expedició dels títols, el Servei de Gestió
Acadèmica ha de fer la comprovació final i l’edició posterior dels expedients, els
quals han de ser certificats, enregistrats i tramesos a l’Arxiu General de la
Universitat. 
4. Enlacarpetacorresponent de l’estudiant, elServei de Gestió Acadèmica hiha
d’adjuntarladocumentaciógeneradadurantlavidaacadèmicaenaquellatitulació,
ques’had’adjuntaralatramesad’arxiu. 

Article19.Trasllatsd’expedientsiaccessosaUICBarcelonadesd’altresgraus 

Al’alumnatquevulguiaccediraUICBarcelonaambestudisiniciatsenunaltregrau,seliha
d’aplicarlanormativaespecíficareferidaalreconeixementitransferènciadecrèdits.Aquest
alumnat, un cop finalitzat el procés d’admissió a UIC Barcelona, ha de tramitar el trasllat
d’expedientdelauniversitatd’origen. 

Article20.PremiExtraordinarideFinaldeCarrera 

1. La Junta de Governpotconcedircadacursacadèmicunpremiextraordinaripera
cadatitulacióoficialdelesques’imparteixenencadascunadelesfacultatsiescoles
al’alumnatquetinguielsmillorsexpedientsacadèmics. 
2. Poden sercandidatsalaconcessiódePremiExtraordinarideFinaldeCarreraels
estudiants que hagin acabat els estudis dirigits a l’obtenció del títol oficial
corresponentalcursacadèmicanterioraldelaconcessiódelspremis. 
3. La proposta de premi extraordinari l’ha de fer laJuntadeCentrecorresponentun
cop finalitzadal’últimaconvocatòriaestablertaperacadacurs acadèmic.Un cop
tancades les actesdelasegonaconvocatòria,lesfacultatsiescoleshand’enviara
la Secretaria General les seves propostes per tal d’elevar-les a decisió davant la
ComissióExecutivadelaJuntadeGovern. 
4. CadaJuntadeCentrehad’establirelprocedimentoportúperalapropostadepremi
extraordinari, que ha d’estar presentada almenys deu (10) dies abans de l’acte
acadèmicalqualesvinculiellliuramentdelspremis. 
5. Per a la valoració dels expedients només es consideren elsquehaginobtingutla
qualificaciód’excel·lent( 9)comamitjana. 
6. Per a la valoració de l’expedient se segueix el criteri establert al’annex1delRD
1267/94,de10dejuny,operlanormativavigentencadamoment. 
7. La proposta de premi extraordinariquedadesertaquan, d’acordambels criteris
establerts per la Junta de Centre, no hi hagi l’alumnat que en compleixi els 
requisits. En aquest cas, no es poden acumular els premis deserts a altres
titulacionsqueimparteixilafacultatoescola. 
8. La Comissió Executiva de la Junta de Govern ha d’examinar les propostes dels
centresidonar-neelvistiplaud’acordambl’informepreparatpelsecretarigeneral. 
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9. El secretari general ha d’emetre un certificat individual acreditatiudelaconcessió
del premi, que ha de quedar reflectit a l’expedient acadèmic de la persona
interessada. 
10. La concessió delpremisuposalagratuïtatdelestaxesacadèmiquesdesol·licitud
deltítol. 


CapítolV:Delescertificacionsiexpediciódetítols 
Article21.Certificacionsacadèmiques 
1. Les certificacions acadèmiques són els documents emesos per l’òrgan competent
que donen certesa de les dades acadèmiques sol·licitades per la persona
interessada. 
2. Cada centre ha de certificar aquelles dades que siguin objecte de la seva gestió
acadèmica. Aquests certificats han de sersignatspelsecretaridel centre amb el
vistiplaudeldegào director. 
3. Els certificats emesos pel Servei de Gestió Acadèmica han d’anar signats pel
responsabledelserveiiambelregistredesortidadelaUniversitat. 
4. LaJuntadeGovernaprovacadaanylatauladepreusdesecretariaacadèmicaper
l’obtenciódetítolsicertificacions. 
5. L’alumne, quan tramita la obtenció del seu títol oficial, te dret a obtenirsensecost
unaprimeracertificacióacadèmicapersonaldelsestudiscursats. 

Article22.Expediciódetítols 
1. La tramitació de l’expedició de títols oficials l’ha de sol·licitar lapersona
interessadaalServeideGestióAcadèmica. 
2. El Servei de Gestió Acadèmica porta un doble registre de títols,enquè
queden enregistrats degudament tant elstítolsoficialscomelspropisde
laUniversitat. 
3. Els títols oficials han de ser expedits en nom del rei, pel rector de la
UniversitatInternacionaldeCatalunya,entextbilingüeencatalàicastellà. 

DISPOSICIÓFINAL 

Aquesta normativa, text refós de les existents fins a aquesta dataques’aprova,
deroga totes les disposicions que la puguin contradir o que no estiguin d’acord
ambl’esperitquelainfon. 



3.-AcreditaciódelnivellB2enunatercerallengua  

SegonslaLlei2/2014,de27degener,demesuresfiscals,administratives,financeresidel
sector públic, s’estableix el requisit legal que tothom que iniciï els estudis universitaris de
grau en una universitat catalana had’acreditarelnivellB2d’unatercerallengua(alemany,
anglès,francèsoitalià)perobtenireltítoldegraduat. 
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L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), per mitjà del Programa
Parla3, concedeix beques per assolir el nivell B2 mitjançant els cursos i exàmens oficials
ofertsaUICBarcelona.L’importconcedibleésde350eurosperuncursifinsa50€pera
l’examenoficialdelCLUCB2ielCertificatB2d’anglès. 

Si vols més informació, posa’t en contacte amb l’Institute for Multilingualism
(multiling@uic.cat). 



4.-Informacióacadèmicapròpiadelafacultat 

Assistència 

- En algunes assignatures és obligatòria l’assistència al 80% de les classes per
poder ser avaluat en primera convocatòria. En cas de terceres i successives
convocatòries, el percentatge obligatori d’assistència dependrà del tipus
d’avaluacióestablertencadaassignatura.L’alumnehohauràdeconsultarambel
professorresponsabledel’assignatura. 
- Es podran justificar les faltes d’assistència en cas de malaltia greu o deure
judicial. 
- Encasquenopuguiassistiralesclassesperalgund’aquestsmotius,l’estudiant
haurà de lliurar el justificant original que acrediti l’absència al professorat que
tinguiaquellsemestreeldiadelareincorporacióalesclasses.Noseràvàlidcap
justificantunasetmanadesprésdesdel’absència.
- En cas d’una absència continuada per una malaltia greu o de llarga durada,
l’estudianthauràdepresentarelsjustificantscorresponentsalGestordeFacultat.
En cap cas s’acceptaran justificacions parentals o d’altra menaquenoestiguin
signadesperunaautoritatpública,ambladata,lasignaturaielsegelldelcentre
emissor. 

Dificultatsd’aprenentatgeiadaptacionsaestudiantsestrangers 

● Als alumnes amb algun tipus de dificultat d’aprenentatge (TDA, dislèxia, etc.) se’ls
aplicarà una normativa adaptada, sempre que estiguin en tractament i que ho
demostrin documentalment abans que es corregeixin els exercicis,elstreballsiels
exàmensihonotifiquinalasecretariadelaFacultatabansdel30desetembrede
2021. 
● En cas que un alumne hagi accedit a la titulació a través de la selectivitat per a
estrangers o l’homologació del seu batxillerat estranger, encara que no ho sigui,
podrà sol·licitar acollir-se a la normativa ortogràfica per a estrangers, i la Juntade
Centrevaloraràelseucas. 
● Els alumnes podran realitzar els exàmens i els treballs en qualsevol de les tres
llengües oficials (català, castellà i anglès), excepte en aquelles assignatures que
tinguinl’objectiudetreballarunaomésllengüesespecífiques. 


14 


Datesd’exàmensirevisions 

● El període dels exàmensestàfixatalCalendariAcadèmicdelaFacultatilesdates
decadaexamenalaGuiaDocentdelesassignatures.Uncopfixat,elsalumnesno
podenmourelesdatesilesrevisionsdelsexàmens. 
● Uncoppublicatelcalendarioficiald’exàmens,noespodranrealitzarcanvis. 
● Lessegonesconvocatòriesestanprevistesperalsalumnesqueperqualsevolmotiu
no es puguin presentar a la primera convocatòria d’examen. En capcasespoden
canviarlesdatesdelsexàmens.
● Els alumnes no poden portar dispositius mòbils (telèfons, tablets...) ni fer servir
l'ordinadorpersonaldurantl'examen. 

Règimdepermanència 

● És requisit de permanènciahaversuperatel60%delscrèditsmatriculatsdurantel
primeranyacadèmicperpodercontinuarelsestudisalaFacultat.Apartirdelsegon
anycalsuperarel50%delscrèditsmatriculats. 

Comportamentaclasse 

● Està prohibit introduir menjar o beguda a l'aula, així com menjar obeuredurantla
classe. 
● Eldesinterèsmanifestoladesatencióperllongadapotsermotiud'expulsiódel'aula.
Això inclou: estar excessivament pendent del mòbil o de les notificacions de les
xarxessocials,navegarperinternet,xerrarambaltrescompanys,etc. 
● Mai s'ha de gravar a algú sense el seu permís. A l'aula o en el despatx,
l'enregistrament de vídeo o àudio, o la realització de fotografies, sense permís del
professor podrà ser objecte d'una sanció greu. Això inclou: classes, sessions
informatives, conferències, etc. Si a més aquest enregistrament es difongués a
través d'internet o de qualsevol mitjà, aquesta actuació podria tenirconseqüències
legals. 

Plagienexàmens,treballsoaltresactivitatsdocents 

El plagi es considera una falta greu segons els Drets i deures de l’alumnat Universitat
InternacionaldeCatalunya(capítolI,article3.C).EnelcasdelaFacultatdeCiènciesdela
Comunicació,lesconseqüènciesquetésónlessegüents: 

● Qualsevoltipusdeplagisuposaun0enl'exercici,siguiunapràctica,untreballoun
examen. 
● Qualsevolplagicomportatambélapèrduadelaconvocatòriaencurs. 
● Lacomissióde3plagis(3faltesgreus)esconverteixenfaltamoltgreu,ilaJuntade
CentredelaFacultatsol·licitaràalaJuntadeGovernl'expulsiódel'alumneinfractor. 
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NormativaOrtogràfica 

La Normativa Ortogràfica ésd’aplicacióatotselsexercicis,treballsiexàmensdetotesles
assignaturesdelGrau. 

Lacomissiódefaltesd’ortografiaespenalitzaràd’acordamblataulasegüent: 

Alumnesestrangers: 
Alumnesdel’Estat: 
Exàmensdetotselscursos: 

Exàmensitreballsdetotselscursos: 

punts
per
cada
0,5 punts per cada falta (independentment del 0,25
(independentmentdeltipus) 
tipus). 

Treballsdetotselscursos: 

falta

1puntpercadafalta(independentmentdel 

tipus) 


Per poder aplicar l’excepció a la normativa ortogràfica (1r i 2ncurs),ésnecessariqueels
alumnes de l’Estat que ho requereixin, lliurin a la secretaria delaFacultatl'informemèdic
queaixíhoacreditiabansdel3
 0desetembrede2021. 

Superada aquesta data, si l’alumne fa lliurament d’algun informe justificatiu, la normativa
ortogràfica es podràaplicarnomésapartirdelsegonsemestre,semprequeeslliuriabans
de gener de 2022. Després d’aquesta data, no s’admetrà cap informe posterior com a
justificant. 



5.-Dretsideuresdelsestudiants 

La Universitat i el seu alumnat es regeixen per uns drets i deures que asseguren el bon
funcionament de la comunitat universitària. Pots consultar els teus drets i deures com a
alumnealaIntranet. 



6.-Representacióestudiantil 

La participació institucional dels estudiants de UIC Barcelona es realitza a través dels
representants decadascunadelestitulacionsicentres.ElsestudiantsdeUICBarcelonaa
principi de cada curs elegeixen els seus representants de classe mitjançant votació
democràticaitransparent. 

Els delegats de curs són els representants i portaveus dels estudiants d’un curs i
s’encarreguen de fer arribar les inquietuds dels seus companys als diferentsòrgansdela
Universitat(coordinadordecurs,juntadelaFacultat,Conselld’Estudiant,etc.) 

ElServeid’Estudiantsconvocaposteriormentatotselsrepresentantsperquèfacinlavotació
del Consells d’Estudiants (un per cada campus). El Consell, estarà configurat per un
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representantdecadatitulació,ientreellsesvotaràelscàrrecsdepresident,vicepresident,
secretariivocals. 

Laduraciódelcàrrecésperuncursacadèmic. 



7.-Síndicdegreuges 

El Síndic de Greuges és la persona encarregada de vetllar pel respecte dels drets i les
llibertats dels membres de la comunitat universitària, professorat, alumnat i personal
d'administració i serveis davant de les actuacions dels diferents òrgans i serveis
universitaris. 
Alvostreportalpersonaltrobareul'aplicacióSíndicdeGreugesperpodercontactaridonara
conèixer qualsevol lesió dels vostres drets. Tambépodeusuggerir-hipossiblesmilloresen
diferents aspectes, tant acadèmics, administratius com materials, del funcionament de la
facultatidelamateixauniversitat. 



8.-Mobilitatinternacional 

UIC Barcelona aposta estratègicament per la internacionalització delseualumnat,enlínia
amb la demanda creixentdelesempresesqueelscandidatshagincursatpartdelaseva
titulacióal’exterior,perdonarrespostaalsreptesd’unmónglobalitzat. 

Cadatardor,lafacultatinformaràelsestudiantsdelespossibilitatsdemobilitatinternacional
gràciesalaxarxadeconvenisambuniversitatsdetotelmón.Hihadiversosprogramesde
mobilitat: Erasmus, convenis bilaterals, dobles titulacions internacionals, escola d’estiu a
Berkeley, convenis SICUE a Espanya, practiques internacionals… Consulta
www.uic.es/internacionalperdescobrirquinespossibilitatstensalatevafacultat! 

L’assignació de places es farà en funció de l’expedient i coneixement d’idiomes i dels
requisitsacadèmicsdelafacultat. 



9.-Formacióenidiomesiacreditaciódellengües 

AUICBarcelonapotscertificarelsteusconeixementsd'anglèsidecatalà. 

Pots acreditar el teu nivell d'anglès mitjançant certificats propis lligats a la superació dels
cursos presencials i semipresencials, o bé a través de les dues convocatòries anuals del
CLUCB2d'anglès,queéselcertificatdellengüesdelesdotzeuniversitatsdeCatalunya. 
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Elteuconeixementdellenguacatalanaelpotsacreditaratravésdelscertificatsreconeguts
per les universitats catalanes que t’ofereix la CIFALC (Comissió Interuniversitària de
FormacióiAcreditacióLingüístiquesdeCatalunya). 
UIC Barcelona també posa a la teva disposició cursos d’idiomes en les modalitats
presencial,semipresencialienlínia,peratotalacomunitatuniversitària. 
Si vols més informació, posa’t en contacte amb l’Institute for Multilingualism
(multiling@uic.cat). 



10.- Informacióespecíficaperal’alumnatinternacional 

A UIC Barcelona estem compromesos amb la promoció del multilingüisme, l’enriquiment
sociocultural i la millora les competèncieslingüístiquesdelacomunitatuniversitària.Siets
unalumneinternacional,posemalatevadisposicióunasèriedecursosdinàmicsiefectius
de llengua espanyola i catalana, a més d’activitats socioculturals i tàndems lingüístics
d’intercanviperajudar-teaintegrar-teenlavidauniversitàriaaUICBarcelona. 

Si vols més informació, posa’t en contacte amb l’Institute for Multilingualism
(multiling@uic.cat). 



11.-Assessoramenticoaching 
 
Tots els alumnes de UIC Barcelona tenen a la seva disposició unassessorqueelspodrà
orientaralllargdelseupasperlaUniversitat,tantenaspectesacadèmicstransversalscom
enaspectespersonalsiprofessionals.Mitjançanteltractepersonalestudiant-assessor,ien
un clima de llibertat i de confiança entre totes dues parts, es prepararà l’alumnat perquè
estigui ben dotat humanament i professionalment per desenvolupar la seva feina en la
societat de manera satisfactòria, profitosa i solidària. En els darrers cursos, els alumnes
poden disposar d'un coach. El procés de coaching personal ajuda a l'alumnat a
autoconeixer-se,fixar-seobjectiusitreballarunplad'acció. 

A cada Facultat hi ha un coordinador d’assessorament que assigna, a cada alumne, un
assessor. El nom de l’assessor es troba a la intranet de cada alumne en les primeres
setmanesdecurs. 



12.-Atencióespiritual 
 
Conscient de l'elevada significació que la dimensió religiosa té enlapersonalitathumana,
UIC Barcelona posa a disposició de tots els seu membres diversos mitjans d'atenció
espiritual,delsqualspodenferúsenlamesuraenquèhodesitgin.Asol·licituddelPatronat
delaUniversitat,laPrelaturadel'OpusDeis'ocupadel'atenciópastoraldetotalacomunitat
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universitària,delnomenamentdelscapellansidelaseleccióilaformaciódelsprofessorsde
teologia.Etpotsadreçarac apellania@uic.espercontactar-hi. 



13.-Biblioteca 

La universitat té dues biblioteques, una al Campus Barcelona i una altra al CampusSant
Cugat.Entretotesdueshihauns500llocsdelectura.Lesduesbibliotequesestanobertes
els 7 dies de la setmana, inclosos festius i no lectius. Té unfonsbibliogràficd'uns44000
documents que poden consultar a través del catàleg en línia. També a través d'aquest
catàleg els estudiants poden gestionar els seus préstecs, renovacions i reserves. La
biblioteca ofereix als estudiants sessions de formació sobre l'ús del catàleg, recerques
bibliogràfiquesialtreseinesibasesdedadesdisponibles. 



14.-Riscoslaborals 

UICBarcelonavolgarantirunescondicionsseguresdurantl’estadaalcampusi transmetre
laculturapreventivaatotalacomunitatuniversitària.Peraquestmotiuusrecomanem: 

1. Respectarlasenyalitzaciódeseguretatienespecialladezonesderiscosespecífics
comlaboratoris,tallersiclíniques,ontrobaràscartellsamblainformaciódelsriscosi
lesmesurespreventives. 
2. Noobstruirles zonesdepas, viesd’evacuaciói portesd’emergència. 
3. Conèixerl’actuacióencasd’accident,emergènciaievacuació. 

Pots consultarelsmanualsdeseguretatdecadaactivitat, lesconsignesd’actuacióimés
informacióalweb. 



15.- Normativa de préstec de material del Digital Media Studios
(DMS) 

La reserva d’espai DMS i material audiovisual quecedeixlaFacultatalsseusalumneses
farà a partir de l’encarregat tècnic dels Digital Media Studios (DMS) – Oscar Sueiro-, de
formapresencialenelseudespatxopercorreuelectrònicao
 sueiro@uic.es 

Lesreservesesfaranamblamàximaantelaciópossibleis’atendranenl’horaridelDMS,de
9ha18h. 

Perlesreservess’hauràdedonarlasegüentinformació: 
Nomicognoms: 
Telèfonmòbil: 
Grauicurs: 
Projecteiassignatura: 
Diaihoradelarecollida: 
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Diaihoradeladevolució: 
Materialsol·licitat: 

● Sieltreballhorequereix,espodràreservarelmaterialperacapsdesetmana 

La recollida i la devolució del material es faràsempreentreles9:15hiles17:45hal’hora
acordada amb el tècnic. La inpuntualitat injustificada es penalitzarà a la nota de
l’assignatura. 
Perrecollirelmaterials’hauràdedeixarcomadipòsitelcarnetdelaUIC,queesretornarà
unavegadaelmaterials'halliuratirevisat. 

Lesreserveshaurand’anarrelacionadesambeltreballd’unaassignatura,noperpropòsits
personals,excepteexcepcionsquedetallemacontinuació: 

- Esdonaràprioritatalareservadematerialsperatreballsd’assignatures. 
- Els alumnes podran reservar material lliurament per practicar pel seu compte,
sempreperferservirdintredelcampusdeBarcelonais’hauràderetornarelmateix
diaabansdeles17:45h. 
- Els alumnespodranrealitzarprojectespropiscomreportatges,curtmetratges,spots
etc. Sempre sense ànim de lucre i aportant documentació que permeti al
responsabletècnicvalorarlaviabilitat;sinopsis,guió,pladerodatge,etc. 
*El contingut d’aquests projectes no podrà contradir en cap aspecte l’ideari de la
universitat 



16.-Normativad’úsd’espaiireservesd’aulesdelaUniversitat 


Els alumnes que necessitin un espai a la Universitat per desenvolupar alguna activitat
acadèmica relacionada amb les seves assignatures, poden fer ús de les aules de la
UniversitatfentunapeticióalaSecretariadelaFacultatperescritalcorreu:infocom@uic.es 

Les peticions han d’enviar-se amb unaantelaciómínimade48his’atendranenl’horari
desecretariade8ha17h. 

Peralespeticionsdereservess'hauràdefacilitarlainformaciósegüent: 
Nomicognoms: 
Telèfonmòbil: 
Grauicurs: 
Projecteiassignatura: 
Dataihoraperalareservad’aula: 

Un cop rebuda la petició, des de Secretaria s'enviarà la resposta alsalumnessol·licitants
sobre la disponibilitat d'espai juntament amb el document d'autorització perquè pugui
emplenar-se i afegir-hi el segell de la Facultat. Sense aquest document validat, no es
consideralareservaenferm. 
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Els alumnes es comprometen arespectarentotmomentlesnormesdinsdel’aula/espai:
noespotmenjarnibeureadinsitampocpotaccedir-hicappersonaexternaalaUniversitat
senseques’hagisol·licitatiaprovat. 

Nos'inclouencomadisponibilitatd’úsd'espai:l’AulaMagna,elSalódeGrausielvestíbul. 

L’accésalpàrquingdelaUniversitatpotsol·licitar-senomésencasosd’úsperacàrregai
descàrregad’algunamenadematerial. 
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