Resolució 3/2021

MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (MUECCP)
CONTINUÏTAT D’ESTUDIS ESTUDIANTS NO APTES PER TERMINI MÀXIM DE
PERMANÈNCIA

FETS I FONAMENTS DE DRET
Primer.- A l’apartat 6. Permanència en els estudis de màster universitari de l’NAGRAMA
per al curs acadèmic 2019-2020 s’estableixen les normes que regulen la permanència dels
estudiants que es matriculen a la UPC per cursar estudis oficials conduents a l’obtenció
d’un títol de màster.
Segon.- A l’apartat 6.3. Termini màxim de permanència de l’NAGRAMA s’indica que cada
centre docent o institut universitari de recerca regula i fa públic el termini màxim de
permanència dels estudiants per obtenir el títol o el doble títol corresponent.
Tercer.- A l’apartat 8.2. Termini màxim de permanència de la Normativa específica de
màsters de l’Escola de Camins per al cus 2019-2020, es recull que d’acord amb l’apartat
6.3. Termini màxim de permanència de l’NAGRAMA, en el cas del MUECCP, el termini
màxim de permanència dels estudiants per obtenir el títol del màster és de 3 cursos
acadèmics. Aquest termini es pot superar en el cas d’estudiants que cursen una doble
titulació amb universitats estrangeres.
Quart.- A la reunió de la Comissió d’Avaluació Curricular del MUECCP de 30 de juny de
2020 es va acordar atorgar un quadrimestre addicional de gràcia perquè els estudiants que
superen el termini màxim de permanència fessin la defensa del Treball Final de Màster a
la convocatòria de febrer de 2021, en cas contrari, es procediria a la seva desvinculació.
Aquest acord, amb data 2 de juliol de 2020, es va comunicar als estudiants afectats.
Cinquè.- Amb data 24 de març de 2021 el president de la Comissió Curricular i cap
d’estudis del MUECCP va emetre una resolució provisional d’estudiants no aptes per
termini màxim de permanència, la qual que es va publicar al web de l’Escola
https://camins.upc.edu/ca/estudis/tramits-academics/resolucions i es va comunicar a les
persones interessades. En aquesta resolució es va indicar que les persones interessades
poden fer al·legacions i sol·licitar la continuació dels estudis presentant una sol·licitud
motivada al responsable acadèmic del màster, fins al dia 9 d’abril de 2021.
Sisè.- Finalitzat el termini d’al·legacions, els estudiants que han sol·licitat la continuïtat
d’estudis han estat els següents:

40538381F

41530696X

Setè.- Una vegada analitzades les sol·licituds de continuació d’estudis, el president de la
Comissió Curricular i cap d’estudis del MUECCP, ha acceptat la sol·licitud de l’estudiant:
41530696X i ha denegat la sol·licitud presentada per l’estudiant: 40538381F.
En aplicació de la normativa de Permanència actualment vigent,

RESOLC,
Primer.- En virtut de l’apartat 6.4. de la Normativa de Permanència de l’NAGRAMA 20192020, la continuació d’estudis per al curs 2020-2021 de l’estudiant: 41530696X.
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Segon.- Atès l’apartat 6.3. de la Normativa de Permanència de l’NAGRAMA i l’apartat 8.2.
Termini màxim de permanència de la Normativa específica de màsters de l’Escola de
Camins, declarar no aptes per termini màxim de permanència als estudiants següents:

53396745Z

40538381F

48035819C

Tercer.- Informar les persones interessades que, d’acord amb l’apartat 6.4. de
l’NAGRAMA, per una sola vegada, l’estudiant exclòs d’uns estudis de màster universitari,
en aplicació del que preveuen els apartats 6.2 o 6.3, pot iniciar uns altres estudis a la UPC
si hi obté una plaça d'acord amb els criteris específics d’admissió vigents. L’estudiant exclòs
d’uns estudis de màster universitari pot tornar a aquests estudis, un cop han transcorregut
dos anys des del moment de la desvinculació, si obté l'autorització prèvia del rector o
rectora i si hi torna a tenir una plaça assignada.
Quart.- Aquesta resolució té caràcter definitiu, les persones interessades poden interposar
un recurs de reposició davant el rector, en el termini d’un mes a partir del dia següent de la
publicació i notificació d’aquesta resolució.
La directora,

Esther Real Saladrigas
Per delegació de competències del rector. (Núm. 6.1.29).
Resolució 122/2020, de 28 de gener, de delegacions de competències
(DOGC Núm. 8082 – 11.3.2020)

Barcelona, 20 d’abril de 2021
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