MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DE PREMIS ALS MILLORS
EXPEDIENTS DE L’ESTUDIANTAT DE GRAUS DE L’ESCOLA DE CAMINS
DE BARCELONA APROVADA PER LA COMISSIÓ PERMANENT EL 25 DE
JUNY DE 2013 (ACORD CP 13-02-05). (PENDENT D’APROVACIÓ PER LA
JUNTA D’ESCOLA DE 9 DE MARÇ DE 2016)

Antecedents
L’Escola de Camins va aprovar el 25 de juny de 2013 (acord CP 13.02.05) la normativa de
premis als millors expedients acadèmics de l’estudiantat de l’Escola, atesa la implementació
dels nous plans d’estudi de grau.
La normativa estableix que se seleccionaran els 3 millors expedients de cadascuna de les 3
titulacions de Grau que s’imparteixen a l’Escola, entre els estudiants del curs de referència que
a data 15 d’octubre reuneixin tots els requisits acadèmics per titular-se.
Les normatives acadèmiques específiques de l’Escola de Camins de Grau en Enginyeria Civil i
Grau d’Obres Públiques i la de Grau en Enginyeria Geològica del curs 2015-16 estableixen en
el punt 5.5 que els estudiants que matriculin el TFG en el segon quadrimestre i no puguin fer la
defensa en una de les convocatòries d’aquell quadrimestre, poden triar si volen fer una
matrícula addicional per defensar el TFG en la convocatòria del primer quadrimestre del curs
següent o fer una matrícula ordinària per realitzar la defensa durant tot el curs acadèmic.
És per això que la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

Acorda
Modificar la normativa de premis als millors expedients de l’Escola de Camins (Acord CP
13.02.05) pel que es refereix a la selecció d’estudiants que en la data 15 d’octubre reuneixin els
requisits per titular-se i substituir-la pel 31 de desembre. Així s’inclouen tots els estudiants
titulats en el curs de referència que facin matrícula addicional de TFG i defensin en la primera
convocatòria del curs següent, d’acord amb el que preveu la normativa acadèmica dels estudis
de grau.
Aplicació
Aquesta normativa s’aplicarà a partir de la promoció del curs acadèmic 2014-15.
Barcelona, 9 de març de 2016
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