Resum de la Normativa sobre l'extinció dels plans d'estudis
d'ensenyaments estructurats d'acord ordenaments anteriors al Reial
decret 1393/2007
(Aprovada per la Comissió d'Afers Acadèmics el 28/07/2009 per delegació del Consell de Govern, i modificada pel
Consell de Govern, el 07/07/2010)

La Universitat Autònoma de Barcelona va iniciar la impartició dels ensenyaments de
grau el curs 2008/2009 i té previst desplegar, durant els propers cursos acadèmics, el
seu mapa de titulacions d'ensenyaments regulats pel Reial decret 1393/2007, de 29
d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Com
a conseqüència d'aquest procés, es produirà progressivament l'extinció dels actuals
ensenyaments regulats segons ordenaments educatius anteriors.
Per aquest motiu, és necessari regular les situacions de les persones que han iniciat els
esmentats ensenyaments amb anterioritat, des del moment de la implantació dels nous
plans d'estudis i fins a la seva extinció definitiva.
Aquesta regulació que a continuació es presenta ja ha estat adaptada a les disposicions
del Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007
abans esmentat.
Àmbit d’aplicació
Aquest normativa és aplicable a l'alumnat que ha iniciat ensenyaments de diplomatura,
enginyeria, enginyeria tècnica, llicenciatura i graduat propi a la Universitat Autònoma
de Barcelona, dels quals se n'ha iniciat el procés d'extinció.
Expedient acadèmic
L'alumnat que ha iniciat estudis universitaris oficials d'acord amb ordenacions anteriors
al Reial decret 1393/2007, dels quals se n'ha iniciat el procés d'extinció, podrà optar
per completar el seu currículum:
a)
En els estudis en procés d'extinció. En aquest cas, seran aplicables les
disposicions reguladores per les quals han iniciat els ensenyaments, fins a la
data d'extinció definitiva de cada pla d'estudis. Aquesta data no pot superar el
30 de setembre de 2015, moment en el qual quedaran definitivament extingits
els anteriors ensenyaments. No obstant això, la universitat, sense perjudici de
les normes de permanència que siguin d'aplicació, garantirà l'organització
d'almenys quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents
a l'esmentada data d'extinció.
b) En el nou pla d'estudis, d'acord amb l'establert al Reial decret 1393/2007 i a la
normativa pròpia de la Universitat. Amb aquesta finalitat, el nou pla d'estudis ha
d'incloure les previsions necessàries sobre els mecanismes d'adaptació dels
expedients acadèmics als nous ensenyaments. En tot cas, la decisió de sol·licitar
l'adaptació a un nou pla d'estudis o de continuar a l'antic l'ha de prendre l'estudiant
en el període fixat en el calendari acadèmic del centre i, en tot cas, abans d'haver
formalitzat la matrícula del curs acadèmic corresponent.

Procés d’extinció
L'extinció de les titulacions s'ha de dur a terme curs a curs de manera progressiva,
llevat de les excepcions que pugui aprovar la comissió encarregada dels estudis de
grau, de manera que es garanteixi el dret a finalitzar el pla d'estudis que es va
iniciar.

Una vegada extingit un curs (o una assignatura troncal o obligatòria), es
disposarà de quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics
següents, sense docència, per a superar les matèries pendents, sempre que es
compleixi la Normativa de permanència per als estudiants de la UAB. Durant aquest
període, el centre pot oferir:
a. Activitats formatives en substitució a la docència reglada (seminaris, tutories,
..).
b. Docència alternativa de les assignatures antigues amb l'assistència a classe
de les matèries equivalents del nou títol.
c. Docència reglada de les assignatures extingides, quan el nombre d'estudiants
que no hagi superat l'assignatura sigui més gran de 80. En cap cas es
posaran a disposició dels centres recursos addicionals per a programar la
docència d'aquest col·lectiu

Matrícula, docència i avaluació d'assignatures en procés d'extinció
La Vicerectora de Política Acadèmica, va autoritzar, a petició del Centre
segons resolució de data 28 d’octubre de 2010, a l’ampliació del màxim de crèdits de
105 a 126 crèdits pels alumnes que ho sol.licitin i que estiguin afectats per
assignatures que ja han entrar en procés d’extinció

En cas que no se'n programi docència, l'alumnat que s'ha de matricular per primera
vegada d'assignatures de caire optatiu de cursos que han iniciat la seva extinció ha
de cursar les assignatures equivalents presents en els nous ensenyaments de grau,
segons la taula d'adaptació aprovada pels òrgans establerts per la Universitat.
Una vegada extingida definitivament una assignatura optativa, aquesta no es pot tornar
a programar. Per aquest motiu, l'alumnat que no hagi superat la matèria i vulgui
completar el seu currículum en els ensenyaments antics ha de formalitzar la
matrícula d'una altra assignatura optativa del pla d'estudis que tingui oferta docent
(o docència alternativa) durant el curs acadèmic.
Amb l'objectiu de facilitar la finalització dels ensenyaments regulats segons
ordenaments educatius anteriors, s'incorpora el concepte de reavaluació.
La reavaluació consisteix en l'avaluació, mitjançant un tribunal constituït a tal
efecte, i a instàncies de la persona interessada, d'aquelles assignatures que no
s'han superat una vegada finalitzades les convocatòries ordinàries establertes
durant el curs acadèmic.
a. La reavaluació es pot sol·licitar com a màxim per a dues assignatures de la
titulació, en cadascun dels supòsits següents:
i. Quan restin un màxim de 15 crèdits per a finalitzar els ensenyaments.
ii. Quan una assignatura de com a màxim 15 crèdits s'extingeixi definitivament durant
un curs acadèmic determinat, encara que no s'estigui en disposició de finalitzar els
ensenyaments.

b. Per a sol·licitar la reavaluació s'han de complir els següents requisits, a més
dels supòsits recollits a l'apartat anterior:
i. Estar matriculat dels crèdits per als quals se sol·licita la reavaluació, i haver estat
avaluat de l'assignatura durant el curs acadèmic en el qual es presenta la sol·licitud.
ii. Sol·licitar la reavaluació d'una única assignatura per curs acadèmic.
iii. No es pot sol·licitar la reavaluació de les assignatures de projecte de fi d'estudis o de
pràcticum.
c. Informació del procés:
i. El calendari del procés l'aprova anualment cada centre docent.
ii. El tribunal el nomena el deganat o la direcció del centre. Ha d'estar format per tres
professors -un dels quals ha de ser de la matèria o àrea de coneixement corresponent a
aquesta assignatura-, i el departament corresponent n'ha d'estar al corrent.
iii. El tribunal ha de determinar la qualificació de l'assignatura en base a la verificació
dels coneixements mostrats pels estudiants segons els criteris que es determinin, entre
els quals es podran incloure consideracions respecte de la valoració global que es
puguin desprendre de la trajectòria curricular de l'estudiant.
iv. L'acta del resultat de l'avaluació i les qualificacions s'han d'elevar al deganat o a la
direcció del centre.
Adaptació als nous ensenyaments
Una vegada extingit definitivament un curs del pla d'estudis, l'alumnat que no
n'hagi superat les assignatures troncals i obligatòries ha de continuar els
estudis en el nou grau, amb el reconeixement de crèdits que s'hagi establert en la
corresponent taula d'adaptació.
El procés d'adaptació dels plans antics als nous graus s'ha de dur a terme sense cost
acadèmic i econòmic per part de l'alumnat de la UAB. No s'han de computar les
convocatòries consumides de les assignatures no superades del pla antic, ni s'han
d'aplicar els recàrrecs establerts al Decret de preus públics aprovat cada curs
acadèmic.
En el procés d'adaptació s'han d'aplicar les taules d'adaptació aprovades per la comissió
encarregada dels afers acadèmics de grau, les quals formaran part de les memòries
de verificació dels plans d'estudis, així com les disposicions establertes a la
Normativa de reconeixement i de transferència de crèdits vigent.
El preu públic de les assignatures en procés d'extinció és el que anualment s'estableixi al
Decret de preus públics, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les
universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya.

Irreversibilitat del procés d’adaptació
L'accés al nou Grau serà irreversible, de manera que no serà possible reincorporar-se
als plans d'estudi en extinció. Així mateix, no es podrà simultaniejar la matriculació en
un títol en extinció i en el Grau que el substitueix.

