NORMES DE PERMANÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
ESTUDIS DE GRAU

TÍTOL PRIMER

NORMATIVA GENERAL
Article 1. Àmbit d’aplicació
Aquesta normativa de permanència s’aplica a l’estudiantat que cursa estudis de grau a la
Universitat de Lleida, excepte els que estan regulats en els títols segon i tercer, i als
centres adscrits.

Article 2. Estudiantat a temps complet i estudiantat a temps parcial
2.1. L’estudiantat a temps parcial és el que compatibilitza els estudis universitaris amb
un treball remunerat.
L’estudiantat que es vulgui acollir a la modalitat de temps parcial ho haurà de justificar
aportant la documentació que s’especifica en les normes de matriculació de la
Universitat.
Es considera que la resta de l’estudiantat és a temps complet.
2.2. Solament es pot canviar la modalitat de temps complet a temps parcial o a l’inrevés
en el període ordinari de matriculació de cada curs acadèmic.

Article 3. Rendiment acadèmic mínim per a l’estudiantat de nou ingrés als estudis
de grau
3.1. L’estudiantat matriculat en els estudis de grau que s’imparteixen a la Universitat de
Lleida ha de superar en el primer any acadèmic un mínim de 12 crèdits entre les
assignatures de formació bàsica i les obligatòries. En el supòsit de l’estudiantat a temps
parcial el mínim és de 6 crèdits entre les assignatures de formació bàsica i les
obligatòries.
3.2. En cas que no superi el nombre mínim de crèdits, l’estudiantat no podrà continuar
en els mateixos estudis. Només pot tornar-s’hi a matricular un cop transcorregut un any
acadèmic, i mitjançant el procés de preinscripció. L’estudiantat només es podrà
matricular dos vegades en els mateixos estudis.
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3.3 L’estudiantat que no superi els requisits de l’article 3.1 es podrà matricular l’any
acadèmic següent en algun dels altres estudis que s’imparteixin a la Universitat de
Lleida, mitjançant el procés de preinscripció.
3.4 Els crèdits obtinguts per reconeixement no es computaran a l’efecte de permanència.

Article 4. Permanència per assignatura
4.1 L’estudiantat, independentment de si és a temps complet o a temps parcial, té tres
cursos acadèmics per superar una assignatura.
El “no presentat” en l’acta d’avaluació d’una assignatura no es té en compte a l’efecte
del còmput dels tres anys. *
4.2 Si l’assignatura no es supera durant aquests tres cursos es determina l’exclusió
d’aquests estudis.
4.3 En el cas de les assignatures optatives, si l’estudiantat canvia d’assignatura no se’ls
compta com a vàlida la permanència utilitzada en l’anterior assignatura. En matricularse de la nova assignatura tenen els tres cursos per superar-la.
4.4. L’avaluació d’aquest tercer curs acadèmic es pot fer, si l’estudiant o estudianta ho
sol·licita, amb un tribunal nomenat a aquest efecte pel degà o degana o el director o
directora i d’acord amb els i les membres de la comissió d’estudis del centre.

TÍTOL SEGON

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE L’ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR
Article 5. Àmbit d’aplicació
Aquesta normativa regula els requisits de permanència de les titulacions de grau que
s’imparteixin a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.
Article 6. Estudiantat a temps complet i estudiantat a temps parcial
L’estudiantat a temps parcial és el que compatibilitza els estudis universitaris amb un
treball remunerat. Es considera que la resta d’estudiantat és a temps complet.
L’estudiantat que es vulgui acollir a la modalitat de temps parcial ho haurà de justificar
aportant la documentació que s’especifica en les normes de matriculació de la
* Amb la guia docent de cada assignatura ha de constar el conjunt de criteris per tal que l’estudiantat
consti com a presentat o no presentat amb l’avaluació d’aquesta.
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UdL. Aquesta documentació s’haurà d’aportar a l’hora de matricular-se en aquesta
modalitat.
L’estudiantat a temps parcial ha de matricular-se d’un mínim de 24 crèdits per curs
acadèmic. El nombre de crèdits màxim de què cal matricular-se ha de ser el mateix que
el que la UdL fixa per a l’estudiantat a temps complet.

Article 7. Permanència per al primer curs
7.1 L’estudiantat a temps complet ha de superar el primer curs en un màxim de dos
cursos acadèmics.
7.2 L’estudiantat a temps parcial ha de superar el primer curs en un màxim de tres
cursos acadèmics.

Article 8. Permanència per a segon, tercer i quart cursos
8.1 L’estudiantat a temps complet hade superar el segon, tercer i quart cursos en un
màxim de set cursos acadèmics.
8.2 L’estudiantat a temps parcial ha de superar el segon, tercer i quart cursos en un
màxim de nou cursos acadèmics.

Article 9. Permanència per assignatura
Per superar cadascuna de les assignatures de segon, tercer i quart cursos, l’estudiantat té
el nombre de cursos acadèmics que determina la normativa de permanència general de
la UdL.
Article 10. Canvi de modalitat dels estudis
10.1 Només es pot canviar la modalitat d’estudiant o d’estudianta a temps complet per
la d’estudiant o estudianta a temps parcial en el període de matrícula oficial de cada
curs.
10.2 No es pot canviar la modalitat si s’ha esgotat algun dels terminis previstos en els
articles 7 i 8 d’aquesta normativa.
10.3 L’estudiantat que canviï de modalitat pot cursar la resta de crèdits de la titulació
d’acord amb el que estableixen els articles 7 i 8 d’aquesta normativa.

Article 11. Exclusió dels estudis
L’estudiantat que incompleixi algun dels aspectes dels articles 7 i 8 d’aquesta normativa
haurà de deixar la titulació durant un període d’un any, transcorregut el qual podrà
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tornar-s’hi a matricular, de conformitat amb l’establert en la normativa de permanència
general de la UdL.

TÍTOL TERCER

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR
D’ENGINYERIA AGRÀRIA

Article 12. Àmbit d’aplicació
Aquest apartat de la normativa regula els requisits de permanència de les titulacions de
grau que s’imparteixin a l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la
Universitat de Lleida.

Article 13. Permanència
L’estudiantat a temps complet i a temps parcial es defineixen d’acord amb l’article 2
d’aquesta normativa.
13.1 L’estudiantat a temps complet té un màxim de set cursos acadèmics per superar la
titulació, i ha de superar totes les assignatures de primer curs durant els primers
tres cursos acadèmics.
13.2 L’estudiantat a temps parcial tenen el doble de temps que l’estudiantat a temps
complet per superar la titulació i per superar les assignatures de primer curs,
mentre mantingui la condició d’estudiantat a temps parcial.
13.3 El primer cop que es matriculi de primer curs l’estudiantat a temps complet haurà
de superar un mínim de 18 ECTS (o 9 ECTS si s’ha matriculat només en el segon
semestre). L’estudiantat a temps parcial haurà de superar un mínim de 6 ECTS.
L’estudiantat que incompleixi els requisits d’aquest article haurà de deixar la titulació
durant un període d’un any, transcorregut el qual podrà tornar-s’hi a matricular, de
conformitat amb l’article 3.2 d’aquesta normativa.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Un cop extingit cada curs dels plans d’estudis modificats totalment o parcialment
s’efectuaran les convocatòries d’examen que estableixi la normativa vigent en els dos
cursos següents. L’estudiantat que hagi esgotat les convocatòries permeses sense haver
superat les proves i vulgui continuar els estudis haurà de fer l’adaptació als nous plans
d’estudis.
Segona
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A l’estudiantat que passi d’un pla antic a un pla nou i hagiutilitzat un determinat nombre
de convocatòries d’una assignatura comuna als dos plans no se li computarà les
convocatòries esgotades en el pla d’estudis de procedència.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Aquesta normativa entrarà en vigor el curs acadèmic 2011/12 per a tot l’estudiantat de
les titulacions de grau de la UdL.
Segona
Els casos particulars seran resolts pel rector o rectora de la Universitat a instància de la
persona interessada.
Tercera
Qualsevol situació no prevista en aquesta normativa serà resolta per la comissió
competent en ordenació acadèmica de la Universitat de Lleida per als estudis de grau.

Gener de 2011
Vicerectorat de Docència
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