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NORMATIVA DE PREMIS EXTRAORDINARIS: GRAUS I MÀSTERS
1. JUSTIFICACIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’estudiantat de les titulacions oficials de la Universitat de Lleida que havent
assolit la carrera, hagi destacat pel seu nivell de qualificacions, ha de ser
reconegut per la institució. L’esforç acadèmic continuat i el compromís personal
amb la superació de les diverses proves d’avaluació que es concreten en
cadascuna de les assignatures i/o matèries que configuren els títols oficials,
requereix que la UdL reconegui l’obtenció de qualificacions excel·lents, i
converteixi aquest fet en un esdeveniment acadèmic significat en la vida de la
nostra comunitat universitària.
L’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa abasta tots els títols oficials de grau i
de màster (i de dobles graus i dobles màsters) dels centres propis i dels centres
adscrits de la Universitat de Lleida. En aquest sentit, cada any les secretaries
acadèmiques de cada centre, després de la finalització del curs acadèmic,
elaboraran un llistat amb els millors expedients acadèmics de cada titulació
que, un cop analitzats per les respectives comissions d’estudis, es remetran a
les comissions delegades del Consell de Govern responsables de la docència
de graus i de màsters, per tal que les informin i remetin una proposta amb el
millor expedient de cada titulació, per a la seva aprovació pel Consell de
Govern.

2. DEFINICIÓ
2.1. El Consell de Govern de la Universitat de Lleida, finalitzat cada curs
acadèmic, a proposta de les comissions delegades del Consell de Govern
responsables dels graus i dels màsters oficials, concedirà els premis
extraordinaris de grau i de màsters respectivament al millor expedient acadèmic
—considerat com a tal per les comissions d’estudis del centre respectiu segons
els requisits indicats endavant—, de cada grau i de cada màster dels impartits
a la UdL.
2.2. El premi extraordinari consistirà en un diploma acreditatiu, expedit pel
Rector de la Universitat de Lleida, i la inclusió a l’expedient acadèmic de
l’estudiant d’una menció explícita del premi atorgat, constant en les
certificacions acadèmiques, així com, en el seu cas, en aquells documents
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oficials citats en la present normativa o en altres normatives que regulin els
títols acadèmiques o el suplement europeu al títol.
2.3. Els estudiants que hagin obtingut el premi extraordinari de titulació
gaudeixen de gratuïtat en els preus d’expedició del títol i del suplement europeu
al títol.
2.4. Només es podrà concedir en cada curs acadèmic un premi extraordinari
per a cada titulació de grau o de màster oficial. En el cas de les dobles
titulacions de grau o de màster, l’estudiant només podrà optar a concessió d’un
premi per la doble titulació que estigui cursant.

3. REQUISITS PER A L’OBTENCIÓ DEL PREMI
EXTRAORDINARI
3.1. L’estudiant opta a la concessió del premi extraordinari de les titulacions de
grau i de màster impartits per la Universitat de Lleida en qualsevol dels seus
centres propis o adscrits quan, en el curs acadèmic anterior, l’hagi finalitzada.
Aquest fet és independent de l’any d’inici de la carrera per la qual s’opta al
premi.
3.2. Podrà obtenir un premi extraordinari de titulació l’estudiant que hagi assolit
una nota mitjana global del seu expedient acadèmic igual o superior a 8,0 (en
una escala de 0 a 10). Per a l’atorgament del premi únicament es tindran en
compte les assignatures que formen part de l’expedient acadèmic oficial de
l’estudiant.
3.3. Per tal d’establir el càlcul de la mitjana global de l’expedient acadèmic de
l’estudiant que opti al premi extraordinari, s’han de tenir en compte els criteris
de valoració establerts al Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual
s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les
titulacions universitàries de caràcter oficial a Espanya.
3.4. En cas d’empat en la nota mitjana global de l’expedient acadèmic, la
Comissió d’Estudis de cada centre tindrà en compte, i per aquest ordre, el
següent: a) aquell expedient que tingui menys convocatòries d’avaluació
d’assignatures utilitzades per assolir el títol; b) aquell expedient que tingui un
major nombre de Matrícules d’Honor i, en el seu defecte, d’excel·lents, i així
successivament; c) aquell expedient en el qual el major nombre de notes amb
matrícula d’honor i amb excel·lent s’hagin assolit en assignatures obligatòries
per sobre de les optatives.
3.5. Els premis extraordinaris d’un grau o d’un màster poden quedar deserts si
no s’assoleixen els requisits delimitats per la present normativa. A més, no es
possible traspassar la possibilitat d’un premi d’una titulació a una altra.
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4. MECANISMES
4.1. Després de la finalització de cada curs acadèmic, les secretaries
acadèmiques de cada Facultat o Escola de la UdL, elaboraran un llistat
d’estudiants per a cada grau i màster oficial del respectiu centre que, reunint els
requisits exposats en la present normativa, puguin optar a la concessió d’un
premi extraordinari.
4.2. Les secretaries acadèmiques trametran aquesta informació a les
respectives Comissions d’Estudis de cada centre, per a què en facin una
valoració. Les Comissions d’Estudis faran públic el llistat d’estudiants que en
principi opten al premi extraordinari i establirà un període de deu dies per a què
qualsevol estudiant que ho consideri oportú presenti al·legacions. Una vegada
finalitzat aquest termini, la Comissió d’Estudis analitzarà les possibles
al·legacions, i aprovarà un llistat definitiu de candidats als respectiu premis
extraordinaris per a cada titulació de grau i de màster del centre (i les dobles
titulacions).
4.3. Les Comissions d’Estudis elevaran respectivament aquesta proposta a les
Comissions delegades del Consell de Govern responsables dels estudis oficials
de grau i dels estudis oficials de màster, que, un cop informada favorablement,
portaran al Consell de Govern del mes d’octubre o de novembre de cada any
per a la seva aprovació.
4.4. Una vegada aprovada la resolució pel Consell de Govern, les secretaries
acadèmiques de cada centre hauran d’informar als estudiants premiats, i
procedir a incloure en el seu expedient acadèmic oficial la concessió d’aquest
premi extraordinari.
4.5. L’acte oficial d’entrega dels premis extraordinaris de grau i de màster (i de
les dobles titulacions de grau o de màster) tindrà la temporalitat i el format que
es concreti des del rectorat de la Universitat de Lleida.

5. DISPOSICIÓ FINAL
5.1. Aquesta Normativa entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida, un cop aprovada pel Consell de
Govern de la Universitat de Lleida.
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6. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
6.1. A la publicació d’aquesta Normativa quedarà derogada qualsevol altra
normativa de premis extraordinaris prèvia existent a la UdL.

