NORMATIVA DE LA TITULACIÓ CONJUNTA
UB - UPC DE 1r i 2n CICLE
D’ENGINYERIA GEOLÒGICA
CURS 2013-2014

Aprovada a la Comissió de Govern de 04.07.2013

Ratificació de l’actual normativa acadèmica general de la titulació
conjunta UB-UPC de 1r i 2n cicle d’Enginyeria Geològica, per a la seva
aplicació al curs acadèmic 2013-2014

L’acord número 89/2013 del Consell de Govern de la UPC aprova la pròrroga de la
vigència per al proper curs acadèmic 2013-2014 de la Normativa Acadèmica General
dels estudis de 1r, i de 1r i 2n cicle que s’imparteixen a la UPC.
En
aquest
context, es prorroga l’actual normativa acadèmica general de
l’ensenyament conjunt UB-UPC de 1r i 2n cicle en Enginyeria Geològica, tot afegint els
apartats següents:
Dipòsit del Treball Final de Carrera
Els estudiants i estudiantes han de fer el dipòsit digital del Treball Final de Carrera. En
el web de l’Escola, a l’apartat Treball Final de Carrera, dels estudis d’Enginyeria
Geològica, s’indica el procediment i els terminis.
Formació en el marc de la mobilitat
Els estudiants i estudiantes de la titulació de 1r i 2n cicle de la titulació conjunta UBUPC en Enginyeria Geològica poden realitzar una estada de mobilitat en el marc dels
acords i convenis subscrits per l’Escola, amb diferents universitats estrangeres.
Aquestes estades impliquen, un cop finalitzat l’intercanvi, el reconeixement acadèmic
de les assignatures superades i suspeses a la universitat estrangera d’acord amb les
condicions fixades prèviament.
Cada curs l’Escola publica en el web de l’Escola la “Guia de mobilitat”, on s’estableix el
procediment de sol·licitud i assignació de places, el calendari de tràmits acadèmics de
mobilitat i informació relativa als programes d’intercanvi com ara, convocatòries,
requisits, matrícula, documentació que cal aportar, reconeixement acadèmic dels
crèdits superats, etc.
Els estudiants i estudiantes hauran de complir, en el moment de fer la sol·licitud, els
requisits de la universitat de destinació d’acord amb la informació que l’Escola indiqui
en el moment en què es fa pública la convocatòria de mobilitat.
Oferta de places
La definició de les places que s’oferten s’indicarà a la Guia de mobilitat de l’Escola
2013-2014.
Els estudiants i estudiantes podran consultar a través d’eSecretaria, en el termini
establert a la Guia de Mobilitat, el total de places que s’oferten per a cada universitat
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estrangera, així com l’oferta de places exclusives, i els requeriments d’idiomes i d’altres
requisits establerts per les universitats de destinació.
Requisits acadèmics
A la Guia de Mobilitat 2013-2014 es definiran els requisits acadèmics per al estudiants i
estudiantes que vulguin sol·licitar plaça en el curs 2013-2014 per participar en un
programa de mobilitat durant el curs 2014-2015.
Lliurament de documentació
Els estudiants i estudiantes hauran de lliurar a l’Àrea de Gestió Acadèmica, en el
termini establert a la Guia de mobilitat, els documents que acreditin el nivell d’idiomes
o altres requeriments que sol·licitin les universitats estrangeres.
Nombre de sol·licituds
Els estudiants i estudiantes podran sol·licitar fins a un màxim de 7 places prioritzades,
en cadascun dels períodes de sol·licitud de places d’intercanvi.
Criteris de valoració
•
•

Valoració de l’expedient: 80%
Valoració dels idiomes: 20%

Respecte als idiomes es valorarà l’anglès i, dels idiomes que s’acreditin, el que tingui
un nivell més elevat. Es tindran en compte únicament les llengües i els certificats que
estableix la Taula de reconeixements d’idiomes de la UPC.
Assignació i acceptació
L’assignació de places es podrà consultar per eSecretaria en el termini establert a la
Guia de Mobilitat.
En cas que la demanda de places superi l’oferta, els estudiants i estudiantes d’estudis
amb mobilitat obligatòria tindran preferència en l’assignació.
En cas que es produeixi un empat, es tindrà en compte el currículum i la carta de
motivació.
Una vegada s’hagi realitzat l’acceptació de places per part dels estudiants i estudiantes,
s’obrirà una segona volta on podran participar els estudiants i estudiantes que no
hagin obtingut plaça.
Abans de realitzar la segona assignació, s’obrirà un nou període perquè els estudiants i
estudiantes lliurin a l’Àrea de Gestió Acadèmica la documentació acreditativa dels
requisits de les places que se sol·licitin.
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Revocació
La Direcció de l’Escola, per motius acadèmics i/o disciplinaris, en qualsevol moment,
pot revocar una plaça concedida de doble diploma.
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