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Comunicació d’acords del Comitè de Direcció Executiu
07/07/2014

Us comunico que en la sessió del Comitè de Direcció Executiu del 7 de juliol, actuant per delegació del
Consell de Govern d’acord amb el que s’estableix en l’article 13.2 de les NOF (Acord GOV /140/2010, de 3
d’agost), en l’article 4 del reglament del Consell de Govern i en l’Acord de Consell de Govern de 15/7/13,
entre d’altres, ha pres els acords i ha tractat dels temes que es descriuen a continuació, cosa que se us
comunica als efectes informatius i de compliment que corresponguin:

Nomenaments dels directors de programa
A proposta de Carles Sigalés, es duen a terme les destitucions i els nomenaments següents amb efectes
des de l’1 de setembre de 2014:
Destituir Lluís Alfons Garay Tamajón com a director de programa del grau de Relacions Laborals i Ocupació
(i 2n. cicle de Ciències del Treball) i nomenar Elisabet Motellón Corral.
Destituir Elisabet Ruiz Dotras com a directora de programa del grau de Màrqueting i Investigació de Mercats
(i 2n. cicle d’Investigació de Mercats) i nomenar Carmen Pacheco Bernal.
Destituir Soledad Morales Pérez com a directora del màster universitari de Turisme, sostenibilitat i TIC i
nomenar Francesc González Reverté.
Nomenar Lluís Alfons Garay Tamajón director del màster universitari de Responsabilitat social corporativa.

Conveni de l’IN3 amb la Fundació CERCA
Marta Aymerich informa de les negociacions que s’han fet amb la Institució CERCA (Centres de Recerca de
Catalunya) i se n’acorda la signatura.

Modificació de la normativa acadèmica de la UOC aplicable als estudis universitaris
EEES
Carles Cortada informa de la necessitat de fer una modificació de la normativa acadèmica de la UOC
aplicable als estudis universitaris EEES, la qual té un caràcter fonamentalment tècnic, i, per tot això,
s’acorda:
I. Modificar l’apartat 6 de l’article 7, que queda redactat de la manera següent:
«6. La superació de l’accés per a més grans de 40 anys només tindrà validesa per a accedir a
l’ensenyament de grau sol·licitat durant els dos semestres immediatament posteriors. Un cop transcorreguts
aquests dos semestres sense haver formalitzar la matrícula, l’estudiant ha de sol·licitar de nou l’accés per
aquesta via.»
II. Afegir un apartat número 6 a l’article 9, amb la redacció següent:
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«6. No es poden simultaniejar estudis universitaris oficials de grau i/o màster universitari amb estudis de
l’anterior ordenació universitària que hagin estat substituïts per la implantació de l’esmentat grau i/o màster
universitari.»
III. Modificar l’article 39, que queda redactat de la manera següent:
«1. Durant l’estada de pràctiques, els estudiants de la UOC gaudeixen dels drets i deures establerts a la
legislació vigent aplicable a les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.
2. Els drets i deures del tutor acadèmic de la UOC i del tutor de l’entitat col·laboradora són els que
s’estableixen a la legislació vigent aplicable a les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants
universitaris.»
IV. Modificar els apartats 2 i 3 de l’article 60, que queden redactats de la manera següent:
«2. Els crèdits reconeguts s’incorporen a l’expedient acadèmic amb la qualificació obtinguda en el centre de
procedència, d’acord amb el sistema de qualificacions previst a l’article 98.2, llevat dels casos següents: [...]
3. Els crèdits reconeguts per estudis universitaris estrangers es convertiran al sistema de qualificacions
previst a l’article 98.2.»
V. Afegir un nou apartat número 3 a l’article 62, que queda redactat de la manera següent:
«3. Tampoc poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents a assignatures qualificades amb
«apte per compensació».»
VI. Corregir l’errata de numeració de l’apartat 4 de l’article 68: en lloc d’«apartat 4» ha de ser «apartat 3».
VII.

Modificar els apartats 2 i 3 de l’article 94, que queden redactats de la manera següent:

«1. Els estudiants que es trobin en algun dels supòsits següents poden sol·licitar fer les PAF
excepcionalment de manera no presencial, sempre que hagin superat l’AC:
a. Els estudiants residents a l’estranger de manera estable; aquesta excepció no es pot aplicar als
estudiants residents o temporalment desplaçats al Principat d’Andorra. No obstant això, la UOC pot
exigir als estudiants residents de manera estable a l’estranger un mínim d’avaluació final presencial
o, com a mínim, síncrona durant els seus estudis universitaris. Aquesta exigència es pot satisfer,
per exemple, amb la defensa síncrona del TFG o TFM, o amb l’establiment, dins del programa
formatiu, d’assignatures (o grups d’assignatures «per fites») que obligatòriament requereixin que es
faci un examen presencial.
b. Els estudiants desplaçats temporalment a un país estranger per motius laborals, per adopció
internacional o amb motiu d’una beca d’estudis i per a un màxim de dos semestres seguits.
c. Els estudiants amb discapacitat o amb necessitats especials que no els permetin desplaçar-se a la
seu d’exàmens, d’acord amb els criteris establerts per la Comissió d’Accessibilitat de la UOC.
Els estudiants residents a l’estranger de manera estable (apartat a) i els estudiants amb discapacitat o
necessitats especials (apartat c) han de fer la sol·licitud una única vegada i aportar la informació documental
que acrediti aquesta circumstància; l’autorització que rebin serà vàlida per a tots els semestres que cursin a
la UOC. Els estudiants desplaçats temporalment a l’estranger (apartat b) han de fer la sol·licitud cada
semestre en què es produeixi aquesta situació i no la poden sol·licitar per a més de dos semestres seguits.

Comunicació d’acords del Comitè de Direcció Executiu (07/07/2014)
3

Els estudiants residents a l’estranger (de manera estable o temporal) que, tot i haver fet la sol·licitud per a
fer les proves de manera virtual, siguin en territori espanyol en les dates en què es duen a terme les proves,
han de comunicar aquesta circumstància a la UOC i fer les proves de manera presencial. L’incompliment
d’això comportarà una qualificació de suspens i les sancions disciplinàries corresponents que es puguin
derivar d’acord amb el que es preveu a la Normativa de drets i deures de la UOC.
En fer la sol·licitud d’excepció, cal acreditar documentalment les circumstàncies previstes en l’apartat 1. La
manca de veracitat o d’autenticitat de la documentació acreditativa d’aquests circumstàncies donarà lloc a la
sanció disciplinària corresponent d’acord amb el que es preveu a la Normativa de drets i deures de la UOC.
En qualsevol dels tres supòsits d’aquest apartat, la UOC es reserva el dret de sol·licitar a l’estudiant l’ús
d’un micròfon i una càmera web durant la realització de la PAF, o bé un cop realitzada, d’acord amb el
protocol publicat al Campus Virtual. L’estudiant té l’obligació de proporcionar aquests dispositius (micròfon i
càmera web), d’assegurar-se que funcionen correctament abans de la realització de la PAF i també de
mantenir actualitzades les seves dades de contacte. Si durant el procés de realització de la PAF, o
posteriorment, no es pogués localitzar l’estudiant, o, un cop localitzat, no s’hi pogués establir una
comunicació per motius imputables a ell, la PAF podrà ser qualificada com a «no presentat».
2. Els estudiants que no puguin fer les PAF en cap dels torns que hagin triat per hospitalització pròpia o del
cònjuge o parella de fet o d’un familiar de primer grau, o per defunció del cònjuge o parella de fet o d’un
familiar de fins a segon grau de consanguinitat, poden fer l’examen d’aquestes assignatures en el semestre
immediatament següent en què s’ofereixin. En aquests casos es guarda la nota final d’avaluació contínua
obtinguda, en cas que n’hi hagi, i s’encreua amb la nota que s’hagi obtingut a l’examen final. En el cas
d’assignatures amb pràctiques, el fet d’haver aprovat les pràctiques és una condició per a acollir-se a
aquesta opció.»
VIII.

Modificar l’apartat 3 de l’article 98, que queda redactat de la manera següent:

«3. La matrícula d’honor es pot atorgar als estudiants que hagin obtingut una qualificació igual o superior a
nou (9). El nombre de matrícules d’honor no pot excedir el cinc (5) per cent dels estudiants matriculats
semestralment a l’assignatura en tots els campus virtuals de la Universitat. Si el nombre d’estudiants
matriculats és inferior a vint (20), només es pot concedir una matrícula d’honor.»
IX. Afegir l’article 98 bis, que queda redactat de la manera següent:
«Article 98 bis. La qualificació mitjana de l’expedient.

1. La qualificació mitjana de l’expedient acadèmic és el resultat d’aplicar la fórmula següent: suma de tots
els crèdits obtinguts per l’estudiant, cadascun multiplicat pel valor de les qualificacions que es preveu a
l’article 98.2, dividida pel nombre de crèdits totals obtinguts per l’estudiant.
2. A l’efecte del càlcul de la qualificació mitjana de l’expedient, s’ha de tenir en compte el que es preveu a
l’article 60.»
X. Suprimir l’apartat 5 de l’article 101 i modificar-ne l’apartat 4, que queda redactat de la manera següent:
«4. En els casos en què el pla d’aprenentatge de l’assignatura ho prevegi, la qualificació de suspens (D) en
una PAC fa impossible superar l’AC i comporta l’obligatorietat d’anar a examen presencial (si n’hi ha) per a
superar l’assignatura.»
XI. Corregir l’errata de numeració del capítol IV, relatiu a l’avaluació per compensació curricular: en lloc de
«capítol IV» ha de ser «capítol III bis».
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XII.

Modificar l’apartat 1 de l’article 101 quater, que queda redactat de la manera següent:

«1. La sol·licitud d’avaluació per compensació es pot fer en el termini màxim d’un mes des de la publicació
de la nota. La sol·licitud es formula per escrit i s’ha d’adreçar al president, especificant l’assignatura que ha
de ser objecte de compensació i les convocatòries exhaurides, a més de les circumstàncies per les quals se
sol·licita la compensació. La sol·licitud s’ha d’adreçar a la bústia del Tribunal de compensació.»
XIII.

Afegir el títol VI BIS i el títol VI TER, amb la redacció següent:

«TÍTOL VI BIS. EXTINCIÓ DE PLANS D’ESTUDIS OFICIALS I PROGRAMES PROPIS.

Article 116 bis. Extinció dels ensenyaments oficials i dels programes propis
L’extinció dels estudis oficials de grau i màster universitari es regeix per les disposicions previstes en aquest
títol, mentre no s’aprovi una normativa específica referent a això. Aquestes disposicions també són
d’aplicació als programes propis.
Els estudiants d’aquests ensenyaments poden continuar els seus estudis fins a l’extinció del pla d’estudis o
programa.

Article 116 ter. Calendari d’extinció dels plans d’estudis

1. L’extinció dels plans d’estudis de grau i màster universitari es fa d’acord amb un calendari d’extinció
gradual de la docència de les assignatures que els componen.
2. El calendari d’extinció recull els semestres de docència que s’ofereixen per a cadascuna de les
assignatures del pla d’estudis o programa en extinció.
3. Els calendaris d’extinció de grau i màster universitari han de garantir, com a mínim, una durada igual al
nombre de semestres o cursos necessaris per a l’assoliment del pla d’estudis.
4. L’extinció de programes propis ha de tenir una durada màxima igual al nombre de cursos necessaris per
a l’assoliment del programa del qual s’està matriculat.

Article 116 quater. Docència d’assignatures en procés d’extinció

1. L’extinció del pla d’estudis es fa de manera gradual, d’acord amb el nombre de semestres del pla:
L’extinció d’un pla d’estudis conduent a l’obtenció del títol oficial de grau es duu a terme en el termini mínim
de 8 semestres.
L’extinció d’un pla d’estudis conduent a l’obtenció del títol oficial de màster universitari es duu a terme en el
termini mínim de 3 semestres, si el pla d’estudis té una càrrega lectiva total de fins a 60 crèdits, o de 4
semestres, si el pla d’estudis té una carrega lectiva total de fins a 90 crèdits.
L’extinció dels programes propis es duu a terme, com a màxim, en un termini igual al nombre mínim de
cursos necessaris per a l’assoliment del programa del qual s’està matriculat.

Article 116 quinquies. Convocatòries d’examen un cop exhaurida la docència
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1. En els plans d’estudis oficials, un cop exhaurida la docència regular d’una assignatura, l’estudiant disposa
de dues convocatòries extraordinàries per a superar-la, sense perjudici del que s’estableix a l’article 100.
2. Un cop exhaurida la docència, i durant aquests dos semestres posteriors, l’assignatura es podrà superar
mitjançant sistemes de docència alternativa (per exemple, docència a l’assignatura equivalent d’un altre
grau o màster universitari), o bé —quan no sigui possible— mitjançant un examen final. En obrir el període
de matriculació, s’informarà de quina és la modalitat que s’ofereix per a cada assignatura exhaurida.
3. Un cop transcorreguts els dos semestres posteriors a l’extinció, ja no serà possible matricular-se de
l’assignatura exhaurida ni superar-la i només es podrà incorporar a l’expedient per via del reconeixement,
mitjançant un procés d’avaluació d’estudis previs, fins a l’extinció completa del pla d’estudis.

Article 116 sexies. Pla d’estudis extingit totalment

1. Un pla d’estudis es considera totalment extingit quan totes les assignatures del pla han exhaurit la
docència i estan extingides.
2. Els estudiants que es troben en un pla d’estudis extingit i no hagin superat totes les assignatures no
podran obtenir el títol universitari oficial o el títol propi corresponent.

Article 116 septies. Expedients acadèmics d’un pla d’estudis en procés d’extinció o totalment extingit
1. Quan l’ensenyament oficial de grau o de màster universitari s’extingeix per la implantació d’un nou
ensenyament de grau o màster universitari que el substitueix, l’estudiant que desitgi continuar els seus
estudis pot sol·licitar l’adaptació del seu expedient acadèmic al nou pla d’estudis de grau o de màster,
d’acord amb la taula d’adaptació verificada per al nou estudi universitari oficial. Els expedients acadèmics
del pla d’estudis extingit que no hagin sol·licitat l’adaptació quedaran en situació assimilada al tancament.
2. Quan un programa propi s’extingeix per la implantació d’un nou programa universitari propi que el
substitueix, l’estudiant que desitgi continuar els seus estudis pot sol·licitar l’adaptació del seu expedient
acadèmic al nou pla d’estudis d’acord amb la taula d’adaptació aprovada per l’òrgan competent a la UOC.
Els expedients acadèmics del pla d’estudis extingit que no hagin sol·licitat l’adaptació quedaran en situació
assimilada al tancament.
3. Quan l’estudiant d’un pla d’estudis extingit desitgi iniciar estudis universitaris d’un altre pla d’estudis ha de
sol·licitar l’accés als nous estudis i una avaluació d’estudis previs per analitzar si les assignatures del pla
extingit poden ser objecte de reconeixement en el nou pla d’estudis. En cas contrari, l’expedient acadèmic
del pla d’estudis extingit queda en situació assimilada al tancament.
4. Els expedients acadèmics que es troben en situació assimilada al tancament poden ser objecte de
certificació, però en cap cas d’expedició de titulacions acadèmiques.

TÍTOL VI TER. ADAPTACIÓ DE PLANS D’ESTUDIS OFICIALS

Article 116 octies. Objecte de l’adaptació

1. Només són objecte d’adaptació els expedients acadèmics oberts de plans d’estudis en procés d’extinció
com a conseqüència de la implantació d’un nou pla d’estudis que el substitueix, d’acord amb la memòria de
verificació del títol oficial a què condueix aquest nou pla.
2. L’estudiant que es trobi en disposició de sol·licitar el títol oficial d’un pla d’estudis afectat per un procés
d’extinció, també pot sol·licitar l’adaptació a aquest nou pla sempre que no hagi fet la sol·licitud
corresponent del títol oficial.
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Article 116 novies. Sol·licitud d’adaptació

1. La sol·licitud d’adaptació implica el tancament de l’expedient acadèmic del pla d’estudis antic i l’obertura
d’un nou expedient corresponent al nou pla d’estudis que el substitueixi.
2. L’adaptació d’un expedient acadèmic a un nou pla d’estudis només es fa a petició de l’estudiant.
3. La sol·licitud d’adaptació s’ha de fer en els terminis establerts en el calendari acadèmic de la UOC i
mitjançant els canals previstos amb aquesta finalitat.
4. La Universitat establirà els mecanismes perquè l’estudiant pugui renunciar a la sol·licitud d’adaptació en
els terminis establerts en el calendari acadèmic de la UOC i mitjançant els canals previstos amb aquesta
finalitat.
5. L’adaptació dels expedients acadèmics només es pot sol·licitar a partir de la implantació del nou pla
d’estudis.
6. Aquesta adaptació s’ha de fer efectiva durant el semestre següent a la sol·licitud, llevat que l’estudiant hi
renunciï.

Article 116 decies. Criteris per a l’adaptació.

1. La unitat mínima de l’adaptació és l’assignatura.
2. Per a l’adaptació només es tenen en compte les assignatures que consten com a incorporades a
l’expedient acadèmic de l’antic pla d’estudis.
3. Per a l’adaptació d’expedients acadèmics s’aplicarà la taula d’equivalències entre les assignatures del pla
d’estudis objecte d’adaptació i les assignatures del nou pla d’estudis.

Article 116 undecies. Resultat de l’adaptació

1. Les assignatures adaptades, com a conseqüència de l’aplicació de la taula d’equivalències, seran
incorporades d’ofici per la Universitat al nou expedient acadèmic.
2. L’estudiant pot renunciar al reconeixement d’alguna matèria o assignatura que hagi estat objecte
d’adaptació al nou expedient acadèmic. La renúncia s’ha de fer mitjançant els canals previstos i en els
terminis establerts en el calendari acadèmic de la UOC.

Article 116 duodecies. Efectes acadèmics de l’adaptació

1. Les assignatures adaptades han de figurar a l’expedient acadèmic del nou pla d’estudis amb la
denominació de «Reconeguda», tot mantenint la mateixa qualificació obtinguda a l’assignatura d’origen.
2. Les assignatures del nou pla d’estudis es cursen amb totes les convocatòries que s’estableixen a l’article
100, malgrat que la seva correspondència a l’expedient acadèmic d’origen n’hagi esgotat alguna.
3. Les assignatures que consten com a incorporades a l’expedient acadèmic del pla d’estudis objecte
d’adaptació i que finalment no han estat objecte de reconeixement han de ser objecte de transferència a
l’expedient acadèmic del nou pla d’estudis.

Article 116 terdecies. Adaptació en casos d’incompliment de la permanència o d’impagament

Comunicació d’acords del Comitè de Direcció Executiu (07/07/2014)
7

1. Els expedients acadèmics objecte d’adaptació que hagin estat sancionats per incompliment del règim de
permanència de la UOC es poden adaptar en les mateixes condicions que els expedients acadèmics no
sancionats.
2. Els expedients acadèmics objecte d’adaptació que hagin estat sancionats per impagament, es poden
adaptar en les mateixes condicions que els expedients acadèmics no sancionats, però han de mantenir la
sanció a l’expedient acadèmic del nou pla d’estudis. »
XIV. S’introdueix una nova activitat universitària a l’annex II. Reconeixement de crèdits acadèmics per
activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació
(RECAAU), amb el contingut següent:
Àmbits: activitats de representació
a. Activitat: Mentoria d’estudiants de nova incorporació als programes de grau dels Estudis
d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.
Crèdits reconeguts (EEES): 6 cr. ECTS.

Modificació de la normativa acadèmica de la UOC aplicable als estudis universitaris
LRU
Carles Cortada informa de la necessitat de fer una modificació de la normativa acadèmica de la UOC
aplicable als estudis universitaris LRU, la qual té un caràcter fonamentalment tècnic, i, per tot això, s’acorda:
S’acorda:

I. Modificar el títol de l’article 9, que passa a denominar-se «Trasllat d’expedient i simultaneïtat d’estudis», i
també l’apartat 6, que queda redactat de la manera següent:

«6. No es poden simultaniejar estudis universitaris oficials de diplomatura, llicenciatura, enginyeria tècnica o
enginyeria amb els estudis de grau i/o màster universitari que els substitueixen.»

II. Modificar l’article 36, que queda redactat de la manera següent:

«1. Durant l’estada de pràctiques, els estudiants de la UOC gaudeixen dels drets i deures establerts a la
legislació vigent aplicable a les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.
2. Els drets i deures del tutor acadèmic de la UOC i del tutor de l’entitat col·laboradora són els que
s’estableixen a la legislació vigent aplicable a les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants
universitaris.»

III. Afegir un nou apartat número 4 a l’article 56, que queda redactat de la manera següent:

«4. Tampoc poden ser objecte de convalidació, ni de reconeixement, els crèdits corresponents a
assignatures qualificades amb «apte per compensació».»
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IV. Modificar l’apartat 2 i 3 de l’article 57, que queden redactats de la manera següent:

«2. Les assignatures adaptades mantenen la mateixa qualificació obtinguda en origen, d’acord amb el
sistema de qualificacions previst a l’article 83.2. En el cas d’adaptació del primer cicle o de matèries
troncals, s’atorgarà la qualificació mitjana de les assignatures que configuren el primer cicle o la matèria
troncal.
3. Les assignatures convalidades mantenen la mateixa qualificació obtinguda en origen, d’acord amb el
sistema de qualificacions previst a l’article 83.2. Les qualificacions numèriques o qualitatives d’assignatures
convalidades per estudis universitaris estrangers es converteixen al sistema de qualificacions previst a
l’article 83.2.»

V. Modificar l’apartat 3 de l’article 62, que queda redactat de la manera següent:

«3. Els títols de tècnic superior de formació professional seran objecte de reconeixement, segons la taula
d’equivalències acordada entre la Universitat i el departament competent de la Generalitat de Catalunya. La
Universitat pot reconèixer tots els crèdits de lliure elecció, o una part, d’una titulació de primer cicle i/o de
primer i segon cicle per a l’aportació de qualsevol títol de tècnic superior de formació professional.»
VI. Corregir l’errata de numeració de l’apartat 4 de l’article 64: en lloc d’«apartat 4» ha de ser «apartat 3».

VII. Modificar els apartats 1 i 2 de l’article 79, que queden redactats de la manera següent:

«1. Els estudiants que es trobin en algun dels supòsits següents poden sol·licitar fer les PAF
excepcionalment de manera no presencial, sempre que hagin superat l’AC:
a. Els estudiants residents a l’estranger de manera estable; aquesta excepció no es pot aplicar als
estudiants residents o temporalment desplaçats al Principat d’Andorra. No obstant això, la UOC pot exigir
als estudiants residents de manera estable a l’estranger un mínim d’avaluació final presencial o, com a
mínim, síncrona durant els seus estudis universitaris. Aquesta exigència es pot satisfer, per exemple, amb la
defensa síncrona del TFG o TFM, o amb l’establiment, dins del programa formatiu, d’assignatures (o grups
d’assignatures «per fites») que obligatòriament requereixin que es faci un examen presencial.
b. Els estudiants desplaçats temporalment a un país estranger per motius laborals, per adopció internacional
o amb motiu d’una beca d’estudis i per a un màxim de dos semestres seguits.
c. Els estudiants amb discapacitat o amb necessitats especials que no els permetin desplaçar-se a la seu
d’exàmens, d’acord amb els criteris establerts per la Comissió d’Accessibilitat de la UOC.
Els estudiants residents a l’estranger de manera estable (apartat a) i els estudiants amb discapacitat o
necessitats especials (apartat c) han de fer la sol·licitud una única vegada i aportar la informació documental
que acrediti aquesta circumstància; l’autorització que rebin serà vàlida per a tots els semestres que cursin a
la UOC. Els estudiants desplaçats temporalment a l’estranger (apartat b) han de fer la sol·licitud cada
semestre en què es produeixi aquesta situació i no la poden sol·licitar per a més de dos semestres seguits.
Els estudiants residents a l’estranger (de manera estable o temporal) que, tot i haver fet la sol·licitud per a
fer les proves de manera virtual, siguin en territori espanyol en les dates en què es duen a terme les proves,
han de comunicar aquesta circumstància a la UOC i fer les proves de manera presencial. L’incompliment
d’això comportarà una qualificació de suspens i les sancions disciplinàries corresponents que es puguin
derivar d’acord amb el que es preveu a la Normativa de drets i deures de la UOC.
En fer la sol·licitud d’excepció, cal acreditar documentalment les circumstàncies previstes en l’apartat 1. La
manca de veracitat o d’autenticitat de la documentació acreditativa d’aquests circumstàncies donarà lloc a la
sanció disciplinària corresponent d’acord amb el que es preveu a la Normativa de drets i deures de la UOC.

Comunicació d’acords del Comitè de Direcció Executiu (07/07/2014)
9

En qualsevol dels tres supòsits d’aquest apartat, la UOC es reserva el dret de sol·licitar a l’estudiant l’ús
d’un micròfon i una càmera web durant la realització de la PAF, o bé un cop realitzada, d’acord amb el
protocol publicat al Campus Virtual. L’estudiant té l’obligació de proporcionar aquests dispositius (micròfon i
càmera web), d’assegurar-se que funcionen correctament abans de la realització de la PAF i també de
mantenir actualitzades les seves dades de contacte. Si durant el procés de realització de la PAF, o
posteriorment, no es pogués localitzar l’estudiant, o un cop localitzat, no s’hi pogués establir una
comunicació per motius imputables a ell, la PAF podrà ser qualificada com a «no presentat».
2. Els estudiants que no puguin fer les PAF en cap dels torns que hagin triat per hospitalització pròpia o del
cònjuge o parella de fet o d’un familiar de primer grau, o per defunció del cònjuge o parella de fet o d’un
familiar de fins a segon grau de consanguinitat, poden fer l’examen d’aquestes assignatures en el semestre
immediatament següent en què s’ofereixin. En aquests casos es guarda la nota final d’avaluació contínua
obtinguda, en cas que n’hi hagi, i s’encreua amb la nota que s’hagi obtingut a l’examen final. En el cas
d’assignatures amb pràctiques, el fet d’haver aprovat les pràctiques és una condició per a acollir-se a
aquesta opció.»

VIII. Modificar l’apartat 3 de l’article 83, que queda redactat de la manera següent:

«3. La matrícula d’honor es pot atorgar als estudiants que hagin obtingut una qualificació igual o superior a
nou (9). El nombre de matrícules d’honor no pot excedir el cinc (5) per cent dels estudiants matriculats
semestralment de l’assignatura en tots els campus virtuals de la Universitat. Si el nombre d’estudiants
matriculats és inferior a vint (20), només es pot concedir una matrícula d’honor.»

IX. Afegir l’article 83 bis, que queda redactat de la manera següent:

«Article 83 bis. La qualificació mitjana de l’expedient.

1. La qualificació mitjana de l’expedient acadèmic és el resultat d’aplicar la fórmula següent: suma de tots
els crèdits obtinguts per l’estudiant, cadascun multiplicat pel valor de les qualificacions que es preveu a
l’article 83.2, dividida pel nombre de crèdits totals obtinguts per l’estudiant.
2. A l’efecte del càlcul de la qualificació mitjana de l’expedient, s’ha de tenir en compte el que es preveu a
l’article 57.»

X. Suprimir l’apartat 5 de l’article 86 i modificar-ne l’apartat 4, que queda redactat de la manera següent:

«4. En els casos que el pla d’aprenentatge de l’assignatura ho prevegi, la qualificació de suspens (D) en una
PAC fa impossible superar l’AC i comporta l’obligatorietat d’anar a examen presencial (si n’hi ha) per a
superar l’assignatura.»

XI. Corregir l’errata de numeració del capítol IV, relatiu a l’avaluació per compensació curricular: en lloc de
«capítol IV» ha de ser «capítol III bis».

XII. Corregir l’errata de numeració de l’article 101 bis, relatiu al tribunal de compensació: en lloc d’«article
101 bis» ha de ser «article 86 bis».
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XIII. Corregir l’errata de numeració de l’article 101 ter, relatiu als requisits per a sol·licitar l’avaluació per
compensació curricular: en lloc en lloc d’«article 101 ter» ha de ser «article 86 ter».

XIV. Corregir l’errata de numeració de l’article 101 quater, relatiu al procediment per a l’avaluació per
compensació curricular: en lloc d’«article 101 quater» ha de ser «article 86 quater».
XV. Modificar l’apartat 1 de l’article 86 quater, que queda redactat de la manera següent:
«1. La sol·licitud d’avaluació per compensació es pot fer en el termini màxim d’un mes des de la publicació
de la nota. La sol·licitud es formula per escrit i s’ha d’adreçar al president, especificant l’assignatura que ha
de ser objecte de compensació i les convocatòries exhaurides, a més de les circumstàncies per les quals se
sol·licita la compensació. La sol·licitud s’ha d’adreçar a la bústia del Tribunal de compensació.»

Carles Cortada i Hortalà
Secretari
Universitat Oberta de Catalunya

