N
NORMATIVA
A DELS
S ESTUDIS DE
E 1r, i 1r i 2n
n
CICLE
E
CURS
S 2014-2015

 ENGINY
E
YERIA DEE CAMIN
NS, CAN
NALS I
PORTS
P
 ENGINY
E
YERIA TÈÈCNICA D’OBREES
PÚBLIQ
P
QUES

Penden
nt d’aprov
vació

Norma
ativa específic
ca dels estudis de 1r, i 1r i 2n cicle de l’E
Escola de Cam
mins
Curs 2
2014-2015

Ratificació de les actuals normatives acadèmiques específiques dels estudis
de 1r i 2n cicle en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, i dels estudis de 1r
cicle en Enginyeria Tècnica d’Obres, per a la seva aplicació al curs acadèmic
2014-2015.
L’acord núm. 100/2014 del Consell de Govern pel qual s’aprova la pròrroga de la
vigència per al proper curs acadèmic 2014-2015 de la Normativa Acadèmica General
dels estudis de 1r, i de 1r i 2n cicle de la UPC.
En aquest context, es prorroga la vigencia per al curs acadèmic 2014-2015 del redactat
de la Normatives Acadèmiques Específiques dels estudis de 1r i 2n cicle en Enginyeria
de Camins, Canals i Ports, i dels estudis de 1r cicle en Enginyeria Tècnica d’Obres que
es va ratificar per la Comissió Permanent del 25 de juny de 2013, i s’actualitza el
calendari de tràmits acadèmics pel proper curs 2014-2015, segons s’indica en l’annex 1
d’aquesta normativa..
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ANNEX

ANNEX 1

Calendari de tràmits acadèmics per al curs 2014-2015

SOL∙LICITUDS PRÈVIES A LA MATRÍCULA
(imprescindible presentar‐les abans de formalitzar la matrícula)
Adaptacions als estudis de grau pel curs 2014‐2015
Presentació sol∙licituds per l'e‐Secretaria

7 al 11 juliol de 2014

Resolució per l'e‐Secretaria

Abans periode de matrícula

Sol∙licitud per estudiantat visitant
Presentació de sol∙licituds Q1

15 al 30 de juliol de 2014

Resolució Q1

Fins el 3 setembre de 2014

Presentació de sol∙licituds Q2

1 al 15 de desembre 2014
Fins el 19 de desembre de
2014

Resolució Q2

MATRÍCULA
Matrícula ordinària ‐ Matrícula per l'e‐Secretaria
Estudiants i estudiantes amb matricula el curs anterior, per l'e‐Secretaria

22 al 24 juliol de 2014

Estudiants i estudiantes sense matrícula en els curs 2014‐2015 i sense data de matrícula assignada
per al curs 2013‐2014
L’estudiant o estudianta ha de comunicar a l’Escola la intenció de reprendre els
seus estudis, mitjançant correu electrònic a l’adreça:
Fins al 21 de juliol de 2014
area.academica.camins@upc.edu
Matrícula per e‐Secretaria

29 juliol de 2014

Estudiants i estudiantes visitants curs acadèmic 2013‐2014
Matrícula presencial
(L’estudiant o estudianta ha d’aportar la resolució favorable )

5 setembre de 2014

MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA
Modificació ordinària anual
Presentació de sol∙licituds per e‐Secretaria
(En aquest tràmit s’inclouen els estudiants i estudiantes incoming que
participen en programes de mobilitat en el Q1 i anual)
Resolució per e‐Secretaria

8 al 19 setembre de 2014
13 d'octubre de 2014

Ampliació de matrícula d'assignatures del 2n quadrimestre
Presentació de sol∙licituds per e‐Secretaria
(En aquest tràmit s’inclouen els estudiants i estudiantes incoming que
participen en programes de mobilitat en el Q2)

2 al 9 febrer de 2015

Resolució per e‐Secretaria

A partir del 9 de març de 2015

Baixa acadèmica d'assignatures ‐ Convocatòria ordinària assignatures del Q1 i anuals
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Presentació de sol∙licituds per e‐Secretaria

8 al 19 setembre de 2014

Resolució per e‐Secretaria

13 d'octubre de 2014

Baixa acadèmica d'assignatures d'assignatures del 2n quadrimestre
26 de gener al 9 de febrer de
2015
A partir del 9 de març de 2015

Presentació de sol∙licituds per e‐Secretaria
Resolució per e‐Secretaria

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE FINALITZACIÓ D'ESTUDIS
Comunicats i sol∙licituds Convocatòria extraordinària de finalització d'estudis
Presentació sol∙licituds i comunicats, presencialment
Resolució per l'e‐Secretaria

13 al 17 juliol de 2015
31 juliol de 2015

RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ
1r Quadrimestre
Presentació sol∙licitud reconeixements per l'e‐Secretaria)
Presentació documentació acreditativa (presencialment)

29 setembre al 10 octubre de
2014

Resolució per l'e‐Secretaria):

31 octubre de 2014

2n Quadrimestre
Presentació sol∙licitud reconeixements per l'e‐Secretaria)
Presentació documentació acreditativa (presencialment)
Resolució per l'e‐Secretaria):

7 al 21 abril de 2015
8 de maig de 2015

CONVALIDACIONS
Presentació de sol·licituds i documentació acreditativa, presencialment

1 al 5 setembre de 2014

Resolució provisional, presencialment

Octubre 2014

TREBALL FINAL DE CARRERA
Assignació TFC
Assignació projecte, per part del tutor, a la intranet

10 dies abans del període de
matrícula

Matrícula TFC (imprescindible assignació prèvia)
Matrícula Ordinària ( a través de l'e‐secretaria) ‐
Tot l 'estudiantat en situació acadèmica de matricular projecte (data
assignada)

22 al 24 juliol de 2014

Estudiantat que signaran un Conveni de Cooperació Educativa (data assignada) 22 al 24 juliol de 2014
Estudiantat no matriculat curs anterior (prèvia comunicació a l'Àrea acadèmica
29 de juliol de 2014
fins el 21 de juliol de 2014)

Extraordinària (presencialment) ‐ Defenses Novembre
Solament per l'estudiantat sense assignació del TFC al JULIOL
Solament per l'estudiantat que hagi superat la Convocatòria Extraordinària de
Finalització d'Estudis

Del 29 de setembre al 3
d'octubre de 2014
Del 29 de setembre al 3
d'octubre de 2014

Extraordinària (presencialment) ‐ Defenses Febrer
Solament per l'estudiantat sense assignació del TFC al JULIOL

Del 29 de setembre al 3
d'octubre de 2014

Solament per l'estudiantat amb el TFC suspès en una convocatòria anterior del
Del 12 al 14 de gener de 2015
curs vigent
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Solament per l'estudiantat que hagi superat la Convocatòria Extraordinària de
Finalització d'Estudis

Del 12 al 14 de gener de 2015

Extraordinària (presencialment) ‐ Defenses Juny
Solament per l'estudiantat sense assignació del TFC al JULIOL
Solament per l'estudiantat sense assignació del TFC al JULIOL

De l’1 al 5 d'octubre de 2012
Del 29 de setembre al 3
d'octubre de 2014

Solament per l'estudiantat amb el TFC suspès en una convocatòria anterior del
Del 20 al 24 de maig de 2015
curs vigent
Solament per l'estudiantat que hagi superat la Convocatòria Extraordinària de
Del 20 al 24 de maig de 2015
Finalització d'Estudis

Defensa TFC
Convocatòria Novembre
Lliurament Informe 3A, per part del tutor/a

Fins 06 d'octubre de 2014

Dipòsit TFC

Del 13 al 17 d'octubre de 2014

Reserva de dia i torn

23 i 24 d'octubre de 2014
Del 17 al 28 de novembre de
2014

Defensa

Convocatòria Febrer
Lliurament Informe 3A, per part del tutor/a

Fins 12 de gener de 2015

Dipòsit TFC

Del 19 al 23 de gener de 2015

Reserva de dia i torn

29 i 30 de gener de 2015

Defensa

Del 16 al 27 de febrer de 2015

Convocatòria Juny
Lliurament Informe 3A, per part del tutor/a

Fins 4 de maig de 2015

Dipòsit TFC

Del 13 al 15 de maig de 2015

Reserva de dia i torn

21 i 22 de maig de 2015

Defensa

Del 8 al 19 de juny de 2015

Convocatòria Juliol
Lliurament Informe 3A, per part del tutor/a

Fins 8 de juny de 2015

Dipòsit TFC

Del 15 al 19 de juny de 2015

Reserva de dia i torn

25 i 26 de juny de 2015

Defensa

Del 13 al 24 de juliol de 2015

ALTRES TRÀMITS
Inscripció a les proves de superació requisits formatius previs per a l'homologació d'un títol
estranger
Inscripcions Període d'avaluació FEBRER

2 al 13 desembre de 2014

Inscripcions Període d'avaluació JUNY

1 al 17 abril de 2014

Qualsevol variació en aquest calendari de tràmits acadèmics del curs 2014-2015 es
publicarà en el web de l’Escola, a l’apartat:
http://www.camins.upc.edu/estudis/tramits-academics
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