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SECC
CIÓ 1. GES
STIÓ
A
Article 1. Gestió
G
acadèmica
1
1. El Serve
ei de Gestió Acadèm
mica, integ
grat a la Secretaria General de
d la
Universitat, és l’òrg
gan respon sable de la
a correcta execució
e
de
els procedim
ments
ca previsto
os pel règim
m jurídic un
niversitari v
vigent, aixíí com
de gestió acadèmic
stiques que
e li siguin
n encomanats i
dels de gestions sectorials o estadís
incideixin sobre la gestió acad
dèmica.
2
2. El Serve
ei de Ges
stió Acadèm
mica ha de
d complir la norma
ativa vigen
nt en
protecció
ó de dades garantint e
en tot mom
ment els dre
ets dels alu
umnes.
CCÉS A LA UNIVERSI
ITAT
SECCIÓ 2. AC
A
Article 2. Accés
A
ordinari als es
studis de grau
g
1
1. Per acce
edir als cen
ntres i als e
estudis de la UAO CEU s’ha d’ap
provar el procés
de selec
cció que estableix el Servei d’A
Admissions
s, que es regula amb les
memòrie
es verificad
des i aprov
vades dels estudis de l’oferta fformativa de la
Universitat, d’acorrd amb less vies d’ad
dmissió regulades pe
el règim jurídic
ó consisteix
x en una p
prova d’aptiituds,
universittari vigent.. El procés de selecció
una valo
oració dels mèrits aca
adèmics i, si escau, una
u
valoracció del perffil del
candidatt en relació amb elss estudis sol·licitats
s
feta pel re
esponsable dels
estudis.
2
2. La Secre
etaria Gene
eral ha de rresoldre qu
ualsevol rec
clamació prresentada sobre
s
la resolu
ució del pro
océs selectiu
u.
3
3. L’escrit del
d Servei d’Admission
d
munica l’adm
missió no ccomporta el dret
ns que com
de matrícula, ja qu
ue aquest d ret no s’adquireix fins
s que no s’h
han presentat al
d Gestió Acadèmica
A
s exigits pe
er a l’accé
és als
Servei de
els títols acadèmics
estudis sol·licitats.
s
4
4. El procés d’admissió s’ha de d
dur a terme
e d’acord amb els prin
ncipis d’igualtat,
c
Totes
T
les so
ol·licituds re
ebudes s’han de valorrar d’acord amb
mèrit i capacitat.
els crite
eris de sele
ecció que i nclou aque
esta norma
ativa i els ccriteris perr a la
prova ge
eneral d’admissió.
5
5. Segons s’aprova per
p acord d
del Consell de Govern de 15 de març de 2016,
2
f la prova
a d’admiss ió i l’entrev
vista els ca
andidats prrocedents de
d les
han de fer
vies d’ac
ccés següen
nts:
a) Via 0:
0 alumnes
s proceden
nts de prov
ves d’accés
s a la univ
versitat (PA
AU) o
assim
milats.
b) Via 4:
4 alumnes
s proceden ts de cicles formatius
s de grau superior, FP2
F
o
assim
milats.
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c) Via 7:
7 alumnes procedentts de PAU o assimilats
s amb estu dis univers
sitaris
inicia
ats.
d) Via 8:
8 alumnes
s proceden ts de cicles formatius
s de grau superior, FP2
F
o
assim
milats que han
h
iniciat estudis uniiversitaris.
6
6. No han de
d fer la prrova d’admiissió però sí
s l’entrevista els cand
didats següe
ents:
a) Via 2:
2 alumnes amb un alttre títol ofic
cial univers
sitari o assi milats.
b) Via 9:
9 alumnes procedentss de proves
s per a més
s grans de 25 anys.
c) Via 10:
1 alumnes proceden
nts de prove
es per a mé
és grans de
e 40 anys.
d) Via 11:
1 alumnes proceden
nts de prove
es per a mé
és grans de
e 45 anys.
e) Alum
mnes de la UAO CEU
U que sol·licitin plaça
a en uns e
estudis de grau
diferents dels d’accés
d
(ha
an d’entrevistar-se am
mb el directtor d’estudis del
dir).
grau al qual vulguin acced
mnes que sol·licitin un
n trasllat d’expedient des de la Universitatt San
f) Alum
Pablo
o CEU o la Universitatt CEU Carde
enal Herrerra.
g) Alum
mnes amb una nota mitjana igual
i
o su
uperior a 8 a prime
er de
batxillerat.
mnes proced
dents de ce
entres de se
ecundària vinculats
v
a la UAO CEU
U.
h) Alum
Tots els qui vulguin acce
edir al gra
au en Psico
ologia han de fer el qüestiona
ari de
perso
onalitat, ex
xcepte els alumnes prrocedents de
d centres de secund
dària vincullats a
la UA
AO CEU, qu
ue només l’han de fer en el cas que
q
l’entrev
vistador ho indiqui.
Artic
cle 3. Accé
és ordinar
ri als estud
dis de màs
ster
Accé
és ordinari als màsterrs: per acce
edir a un màster
m
ofic
cial és imprrescindible tenir
un tíítol univers
sitari oficial, és a dir, d
de llicencia
at, enginyer o arquiteccte, però ta
ambé
de diplomat, en
nginyer tècnic o arquittecte tècnic
c; o un títol expedit pe
er una institució
ucació sup
perior de l’’Espai Euro
opeu d’Edu
ucació Supe
erior (EEES
S) que permeti
d’edu
l’accé
és als ense
enyaments de màster oficial; o un
u títol aliè
è a l’EEES. En aquest últim
cas és necessà
ària o bé l’homologa
ació corresp
ponent a un
u títol un
niversitari oficial
o
anyol o bé que la Un
niversitat A
Abat Oliba CEU comprovi (sense
e que en calgui
c
espa
l’hom
mologació) que els estudis corrresponen a una form
mació equiv
valent als títols
unive
ersitaris officials espanyols i que
e faculten, al país on
n s’ha expe
edit el títoll, per
accedir a estudis de màste
er oficial.
ceptació en
n un màsterr oficial no implica en
n cap cas l’homologac ió del títol previ
L’acc
ni el seu reconeixement per
p a cap a
altra finalita
at que la de
e cursar en
nsenyamen
nts de
màstter. En tots els casos
s l’admissió
ó efectiva depèn dels
s criteris d e valoració
ó que
estab
bleixin la Universitat i el màster.
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Artic
cle 4. Accé
és intrauniversitari als estudiis de grau
Dispo
osen de re
eserva de plaça i esttan exemptts del proc
cés de sele
ecció i adm
missió
previst en aque
est reglame
ent els sol··licitants qu
ue acreditin
n alguna de
e les condiicions
üents:
segü
a) A
Alumnes de
e la UAO CE
EU que vulg
guin canviar els estudiis en curs o bé sol·licitar la
s
simultaneïta
at amb d’a
altres, sem pre que ac
creditin el complimen
nt del règim de
p
permanència als estud
dis de proce
edència.
b) T
Titulats de la
l UAO CEU
U que sol·liccitin amplia
ar o continu
uar els estu
udis.
c) T
Totes les co
ondicions qu
ue es facin constar a les memòries verificad
studis
des dels es
d
de la UAO CEU.
C
d) L
L’accés d’es
studiants de
e sistemes educatius d’estats
d
que no siguin
n membres de la
U
Unió Europ
pea o altrres estats amb els quals no s’hagin ssubscrit acords
in
nternaciona
als per al reconeixe
ement del títol de batxilleratt en règim
m de
reciprocitat i que no tinguin re
esidència a l’Estat espanyol ess regula per
p
la
R
Resolució EC
CO/513/20
015, de 27 d
de febrer, on es fa pú
úblic l’acord
d de la Juntta del
C
Consell Inte
eruniversita
ari de Cata lunya sobrre els proce
ediments d
d’admissió, a les
u
universitats catalanes, dels estu
udiants no ciutadans de la Uni ó Europea i no
residents.
cle 5. Accé
és per a més
m
grans de 25 any
ys
Artic
1. L
La redacció i l’aprovac
ció de la no
ormativa de
d les proves d’accés a la unive
ersitat
p
per a més
s grans de
e 25 anyss s’encarre
ega al Co
onsell Interruniversitari de
C
Catalunya.
2. L
La coordina
ació de les proves s’e
encarrega a l’Oficina d’Organitzzació de Proves
d
d’Accés a la Universitat, que d
depèn del departament de la Generalita
at de
C
Catalunya amb
a
compe
etències en matèria d’universitats
s. La coord inació inclo
ou les
g
gestions relatives a la
a matrícula
a de les pe
ersones candidates i l’elaboració del
c
calendari de
e tràmits, dels
d
exàmen
ns i dels criteris de co
orrecció.
3. E
Els tràmits per a l’admissió de
e les perso
ones candidates per a aquesta
a via
s
s’encarreguen a l’Oficiina d’Orien
ntació per a l’Accés a la Universsitat, que depèn
d
d
del departament de la
a Generalita
at de Catalunya amb competèn
ncies en ma
atèria
d
d’universitats.
4. E
Els candidatts que vulg
guin ser adm
u estudi de grau de la UAO CEU
U per
mesos en un
a
aquesta via tenen rese
ervat el 3%
% de les pla
aces. En el cas dels e
estudis amb
b una
o
oferta inferior a cinqua
anta placess, se n’ofere
eix una perr a aquesta via.
Artic
cle 6. Accé
és mitjanç
çant l’acre
editació de
e l’experiència profe
essional
1. P
Poden demanar l’adm
missió a la UAO CEU
U per aque
esta via less persones
s que
c
compleixin amb
a
els req
quisits segü
üents:
a
a) Tenir 40
0 anys aban
ns de l’1 d’o
octubre de l’any en qu
uè se sol·liccita l’admissió.
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b
b) No tenirr cap titulac
ció acadèm
mica que ha
abiliti per accedir
a
a la
a universita
at per
altres vies.
c
c) Poder acreditar un
na experièn
ncia labora
al o profes
ssional en relació am
mb un
ament de grau.
ensenya
2. A cada curs s’obre un únic ttermini de sol·licitud d’admissiió, estable
ert al
c
calendari ac
cadèmic, per a tots e
els estudis de grau oferts per la
a UAO CEU
U. Els
c
candidats han d’adreçar al Recto
orat de la UAO
U
CEU una sol·licitu
ud de nomé
és un
e
estudi i un
n centre determinat. Durant el
e mateix curs
c
no ess pot sol·licitar
l’’admissió per
p aquesta via a cap a
altra universitat catala
ana.
3. L
Les persone
es interess
sades dispo
e convocatò
òries,
osen d’un nombre il·limitat de
p
però només
s poden pre
esentar una
a sol·licitud per convoc
catòria.
4. E
El preu púb
blic de la sol·licitud d ’admissió per
p
aquesta via ha d e ser igual a la
ta
axa estable
erta per la
a Generalita
at de Cata
alunya per a les prov
ves d’accés
s a la
u
universitat per
p a més grans
g
de 45
5 anys.
5. L
La sol·licitud
d d’admissiió s’ha d’accompanyar de la documentació ssegüent:
a
a) Currículu
um docume
entat.
b
b) Certifica
at de la vida
a laboral, e
expedit per l’organisme oficial com
mpetent.
c
c) Carta de
e motivació
ó.
d
d) Declarac
ció jurada en
e què la p
persona intteressada faci
f
consta r que no té
é cap
titulació acadèmica
a que habiliiti per a l’ac
ccés a la un
niversitat i que no sol·licita
l’admissió per aque
esta via a ccap altra un
niversitat.
e
e) Original i fotocòpia del DNI, N
NIE o passa
aport.
f)) Resguarrd de l’ingré
és de l’impo
ort del preu
u públic de la sol·licitu
ud.
g
g) Docume
entació acre
editativa d
d’exempció o bonificació del pre
eu públic de la
sol·licitu
ud.
h
h) Qualsevol altra doc
cumentació
ó que la perrsona intere
essada creg
gui conveniient.
6. E
El procediment d’admissió per aq
questa via s’estructura
s
a en dues fa
ases:
a
a) Valoració
ó de l’experriència acre
editada.
b
b) Entrevistta personal.
A ca
ada convoc
catòria es constitueix
c
una comissió d’avaluació a ca
ada centre amb
sol·licituds que
e s’encarrega d’avalu ar l’experiència acreditada, cita
ar les pers
sones
didates, dur a terme les entrev
vistes, ava
aluar-les co
om a apte
es o no ap
ptes i
cand
emettre’n una acta, en la qual ess proposa l’acceptac
ció o la de
enegació de
d la
sol·licitud. El Rectorat
R
va
alora les a
actes de le
es comissio
ons d’avalu
uació i reso
ol les
es persones
s acceptade
es se’ls ass
signa una qualificació
q
numèrica entre
sol·licituds. A le
b dos decim
mals.
el 5 i el 10 amb
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Les c
comissions d’avaluació
ó estan con
nstituïdes per
p les persones següe
ents:
a) E
El degà, que
e n’ocupa la
a presidènccia i té vot de qualitatt.
b) E
El director del
d departament dels e
estudis sol·licitats, que n’ocupa lla secretariia.
c) E
El director dels
d
estudis
s sol·licitat s per aque
esta via o per
p la via d e més gran
ns de
4
45 anys, qu
ue n’ocupa la vocalia.
Les actes de le
es comissio
ons d’avalu
uació han de
d contenirr, com a m
mínim, l’actte de
stitució, les qualifica
acions obttingudes a les avalluacions d
de l’experiència
cons
ditada de cadascuna
c
de
d les perssones sol·lic
citants, el resultat
r
de les entrevistes,
acred
si es
scau, i la proposta
p
in
ndividual d’’acceptació
ó o denegació, que s’’ha de lliurrar al
Serv
vei de Gestió Acadèmic
ca.
Els c
candidats que
q
vulguin ser adm
mesos en un
u dels esttudis de la
a UAO CEU
U per
aque
esta via ten
nen reserva
at un 1% pe
er cent de les
l places. En el cas d
dels estudis
s amb
una oferta inferrior a cinqu
uanta placess, se n’oferreix una per a aquesta
a via.
cle 7. Prov
ves d’accé
és a la univ
versitat pe
er a més grans
g
de 4
45 anys
Artic
Els ttràmits per a l’admissió de le
es persones
s candidates per a aquesta via es
realittzen a l’Oficina d’Orrientació pe
er a l’Accé
és a la Un
niversitat, que depèn
n del
depa
artament de
d la Gen
neralitat de
e Cataluny
ya amb competènci
c
es en ma
atèria
d’universitats.
proves d’ac
ccés a la un
niversitat p
per a més grans
g
de 45
5 anys s’esttructuren en
e les
Les p
fases
s següents:
a) E
Exàmens escrits de les assigna
atures Com
mentari de Text, Llen
ngua Catala
ana i
L
Llengua Cas
stellana.
b) E
Entrevista personal.
p
La re
edacció i l’aprovació de la norrmativa de la fase d’’exàmens v
va a càrrec del
Cons
sell Interuniversitari de Cataluny
ya.
La co
oordinació de la fase d’exàmenss es realitza
a a l’Oficina
a d’Organittzació de Proves
d’Acc
cés a la Un
niversitat, que
q
depèn d
del departa
ament de la
a Generalittat de Catalunya
amb competèn
ncies en matèria
m
d’un
niversitats.. La coordinació inclo
ou les ges
stions
relattives a la matrícula
m
de
d les perssones candidates i l’elaboració d
del calenda
ari de
tràm
mits, dels ex
xàmens i de
els criteris d
de correcció.
Reso
olució de l’e
entrevista:
a) E
El Rectorat valora les actes de le
es comissio
ons d’avalu
uació i reso
ol les sol·lic
cituds
d
d’entrevista
a com a apttes o no ap
ptes. Les persones
p
qu
ualificades com a no aptes
n
no poden demanar
d
l’’admissió a
als estudis
s sol·licitats
s per aque
esta via durant
a
aquell curs acadèmic.
b) E
Els candidats que vulg
guin ser ad
dmesos en un dels estudis de l a UAO CEU
U per
a
aquesta via tenen rese
ervat un 1%
% de les places. En el cas dels e
estudis amb
b una
o
oferta inferior a cinqua
anta placess, se n’ofere
eix una perr a aquesta via.

ersitat Aba
at Oliba CE
EU
Unive
Normativa de gestió
g
acad
dèmica

Artic
cle 8. Tras
sllats d’expedient. A
Admissió d’estudian
d
ts amb es
studis iniciats
1. L
Les sol·licitu
uds de trasllat d’exped
dient acadè
èmic es pre
esenten al S
Servei de Gestió
G
A
Acadèmica.
2. A les sol·liciituds d’adm
missió dels e
estudiants que deman
nin un canv
vi d’universitat o
u
un canvi d’estudis uniiversitaris o
oficials esp
panyols s’ha d’aplicar el Reial Decret
D
1
1393/2007,, de 29 d’octubre,
d
que estableix l’ordenació dels ensenyam
ments
u
universitaris
s oficials i les darrere
es modificacions. Els requisits
r
esspecífics só
ón els
s
següents:
a
a) Cal tenir reconegu
uts o conva
alidats, seg
gons es tra
acti d’estud
dis espany
yols o
ers, un míínim de 30
0 crèdits dels
d
estudis als qualss es vulgu
ui ser
estrange
admès. En cap cas no és ob
bjecte de reconeixem
r
ent el Treb
ball de Final de
Grau.
b
b) Per acc
cedir als mateixos
m
e
estudis que
e es cursa
aven a la universita
at de
procedència, cal haver-hi su perat 60 crèdits
c
del primer currs en prime
era o
O CEU
segona convocatòrria i tenir l’’aprovació del director d’estudis de la UAO
u corresponent.
del grau
c
c) Cal no haver esgo
otat el nom
mbre màxim
m de conv
vocatòries q
que s’indic
ca als
s de permanència de lla universitat de proce
edència.
requisits
d
d) Cal que les assignatures que
e a l’alumne li quedin per cursa r a la UAO
O CEU
sumin co
om a mínim
m 60 crèditss.
3. E
Es pot adm
metre el trasllat dels estudiants
s que prov
vinguin dire
ectament d’una
d
u
universitat promoguda
p
a per la Fun
ndación Uniiversitaria San
S
Pablo C
CEU.
4. E
El Servei de
e Gestió Ac
cadèmica h a de comunicar la res
solució als sol·licitants
s i, si
d
disminueix l’oferta pre
evista de pla
és, també l’ha de com
municar al Servei
S
aces d’accé
d
d’Admission
ns. La matrriculació i l’’obertura de
d l’expedie
ent acadèm
mic correspo
onent
e
es duen a terme ta
an bon p unt la un
niversitat de
d procedè
ència reme
et la
d
documentac
ció completta. El termiini per sol·llicitar el tra
asllat d’exp
pedient a la UAO
C
CEU ha de ser
s el mateix que fixi la Universittat per al procés gene
eral d’admis
ssió.
Artic
cle 9. Reco
oneixement de crèd
dits de ciclles format
tius de gra
au superio
or
1.

Els alumne
es que prov
vinguin de cicles form
matius de grau superio
or (CFGS) i que
iniciïn estu
udis de grrau a la U
Universitat Abat Oliba
a CEU pod
den sol·licittar el
reconeixem
ment de crèdits
c
del cicle form
matiu i inc
corporar-loss a l’expe
edient
acadèmic de la Univ
versitat. Ess reconeixe
en com a assignature
a
es ja superades
des assigna
atures del pla d’estud
dis de la tittulació corrresponent, o bé
determinad
d’acord am
mb les indicacions de
el Consell Interuniversitari de Catalunya i del
Departame
ent d’Ensenyament d
de la Generalitat, o bé amb l’aprovació
ó del
director de
els estudis correspon ents, que ha d’indica
ar quines a
assignature
es del
cicle es re
econeixen i quina co
orrespondè
ència tenen
n amb el grau. Tan
nt les
assignature
es reconeg
gudes com la qualifica
ació obtingu
uda han de
e constar com
c
a
tals a l’exp
pedient.
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2.

La sol·licitud del rec
coneixemen
nt s’ha de fer al Servei de Gesstió Acadèmica,
at acadèmiic del cicle
e formatiu. Un cop rreconegude
es les
adjuntant el certifica
es incloses
s a la so
ol·licitud de
e reconeix
xement de crèdits, s’han
assignature
d’incorpora
ar a l’exped
dient de l’allumne.

Artic
cle 10. Reconeixe
R
a de tran
nsferència
a als
ment de crèdits i sistema
ense
enyaments
s de grau
1. L
La transferè
ència i el re
econeixeme
ent de crèdits als ense
enyaments de grau ha
an de
respectar le
es regles bà
àsiques seg
güents:
a
a) Sempre que el títol al qual ess vulgui acc
cedir pertan
nyi a la ma
ateixa branca de
coneixem
ment que el
e títol cursa
at anteriorm
ment, cal que
q
almeny
ys es recone
eguin
el 15% dels crèd
dits que ccorrespongu
uin a matèries de fformació bàsica
b
d’aquestta branca.
b
b) També cal
c reconèiixer els crè
èdits obting
guts en alttres matèrries de form
mació
bàsica que
q
pertany
yin a la bra
anca de co
oneixement del títol a
al qual es vulgui
v
accedir.
c
c) La resta
a dels crèd
dits poden
n ser recon
neguts perr la Univerrsitat tenin
nt en
compte l’adequació
ó de les ccompetències i els co
oneixementts adquirits
s (en
s o enseny
yaments cursats
c
per l’estudian
nt o bé en
n una
altres assignatures
ncia profes
ssional prè
èvia) i les
s competèn
ncies i elss coneixem
ments
experièn
previstos al pla d’e
estudis o de
e caràcter transversal..
2. E
En compliment de l’artticle 13 del RD 1393//2007, de 29
2 d’octubrre, modifica
at pel
R
RD 861/201
10, de 2 de
e juliol, mod
dificat pel RD
R 43/2015, de 2 de febrer, pell qual
s
s’estableix l’ordenació
ó dels ense
enyaments
s universita
aris oficialss, la UAO CEU
o
ordena el seu
s
sistema
a de transfferència i reconeixem
r
ment de crè
èdits a fi de
d fer
e
efectiva la mobilitat
m
de
els estudian
nts, tant din
ns com fora
a del territo
ori nacional,, amb
s
subjecció als
s criteris ge
enerals que
e s’estableix
xen al reial decret esm
mentat.
-

L’òrgan responsablle del disse
eny i la reg
gulació del sistema de
e transferència i
xement de crèdits é
és la Secre
etaria General, la q ual convoc
ca la
reconeix
Comissió
ó de Trans
sferència i Reconeixe
ement de Crèdits de
e la Univerrsitat,
formada
a pels degans i els dirrectors de centres,
c
els
s responsab
bles de cad
da un
dels gra
aus implan
ntats i la persona responsable del Se
ervei de Gestió
G
Acadèmica, que actua de secrretària de la Comissió.

-

ei de Gesttió Acadèm
mica és la unitat re
esponsable de garantir la
El Serve
publicita
at de la normativa
n
pliment dels procedim
ments que
e s’hi
i el comp
preveuen. Aquesta unitat és l ’encarregada d’elaborrar anualme
ent els info
ormes
veu el siste
ema de gara
antia intern
na de la qua
alitat de la Universitatt.
que prev

-

Contingu
uts del sisttema de trransferènciies i reconeixements.. El sistem
ma de
transferè
ència i re
econeixeme
ent de crrèdits de la Universsitat recull els
contingu
uts següentts:
a) Reco
oneixementt de crèditss: la Unive
ersitat reco
oneix els crrèdits obtin
nguts
pels alumnes en estudis o
oficials curs
sats a la un
niversitat de
e procedèn
ncia o
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en una tercera universitatt, que pass
sen a ser co
omputats a l’expedien
nt del
spongui.
grau que corres
otalitat de
e crèdits obtinguts
s en
b) Transferència de crèditts: la to
enyaments oficials cu rsats amb anteriorita
at, a la ma
ateixa o en
n una
ense
altra universita
at, que no
o hagin conduït a l’o
obtenció d’’un títol oficial,
orpora als docum ents acad
dèmics oficials acrreditatius dels
s’inco
ense
enyaments seguits perr cada alum
mne.
c) Proce
ediment pe
er al recone
eixement de
e crèdits:
Sol·licitud. Tot alumne adm
mès a la Universitat pot
p presenttar-la, adjuntant
d
ció acrediitativa corresponent, al Serv
vei de Gestió
G
la documenta
Acad
dèmica dura
ant els perííodes oficials de matriculació de ccada curs.
Reso
olució. Sego
ons quins siguin els crèdits afe
ectats per la sol·licitu
ud se
sotm
meten a critteris i proccediments diferents. En
E complim
ment de l’a
article
13 del
d
RD 1393/2007, modificat pel RD 86
61/2010, d
de 2 de juliol,
j
modiificat pel RD
D 43/2015,, de 2 de fe
ebrer, el reconeixeme
ent de crèdiits ha
de se
eguir les regles següe nts:
-

Si el títol a què es vol accedir pertany a la mate
S
eixa branc
ca de
c
coneixemen
nt que la d el títol de procedènciia, cal reco
onèixer alm
menys
3 crèdits que corresp
36
ponguin a matèries
m
de formació b
bàsica d’aquesta
b
branca.
Així mateix
x, també cal reco
onèixer elss crèdits que
c
correspongu
uin a altress matèries de
d formació
ó bàsica qu
ue pertanyin
n a la
b
branca
de coneixemen
nt del títol de
d destinació.

-

El reconeixe
E
ement de crèdits es preveu en
n conveniss de coope
eració
subscrits pe
er la Unive rsitat amb terceres in
nstitucions o al mateiix pla
d
d’estudis.
e reconeix
xement de
e crèdits que
Les sol·li cituds de
c
correspongu
uin a ass ignatures de formac
ció bàsica d’una brranca
d
diferent
d’a
aquella a la
a qual s’ad
dscriu el grau, obting
guts en es
studis
o
oficials
de la mateix
xa o una altra bran
nca, així ccom els crrèdits
c
corresponen
nts a assign
ues o
natures obligatòries, optatives, de pràctiqu
d Treball de Final d e Grau ob
del
btinguts en altres est udis oficialls, es
re
esolen d’ac
cord amb l’informe preceptiu del
d directo
or acadèmic del
g
grau,
que en tot mom ent ha de tenir
t
en compte l’adeq
quació entrre els
c
coneixemen
nts de les assignatu
ures cursad
des per l’’estudiant i els
c
coneixemen
nts previsto
os al pla d’e
estudis o de
e caràcter ttransversal.
SECCIÓ 3.. LA MATR
RICULACIÓ
Ó

Artic
cle 11. Document de
e matrículla
El do
ocument de
d matrícula acredita la condiciió d’alumne actiu de
e la Univerrsitat;
conté
é les dades
s personals
s de l’alum
mne (determ
minades al DNI, NIE o passaporrt), la
via d
d’accés a la Universitat, el cen
ntre univerrsitari, el curs
c
acadè mic i la re
elació
d’ass
signatures que ha de cursar.
a) C
Cada assign
natura mattriculada hii figura am
mb el seu codi
c
específ
ífic, el tipus i el
n
número de crèdits i a quina classse de matrrícula pertany (per tal de determ
minarn
ne el cost econòmic).
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b) L
Les assignatures recon
negudes s’i ncorporen al documen
nt de matríícula.
c) L
Les matrícu
ules d’honor obtingud es pels alu
umnes dura
ant el curs anterior donen
d
d
dret a la bonificació del
d número
o de crèditts correspo
onent a la liquidació de la
m
matrícula.
Artic
cle 12. Infformació estadística
e
a
En fformalitzar la matrícula, els alum
mnes han de
d respondre el qüesttionari estadístic
estab
blert per la normativa vigent.
Artic
cle 13. Ma
atriculació d’accés
1
1. Els alum
mnes de no
ou accés, u
un cop obtinguda l’admissió, han
n de remettre la
documentació legal requerida
a al Servei de
d Gestió Acadèmica.
A
2
2. Un cop validada la documen
ntació d’accés, el Servei de Ge
estió Acadè
èmica
urs complett, i la
confecciona la mattrícula corrresponent, que semprre és de cu
quidi.
lliura a l’interessat perquè la ssigni i la liq
3
3. Quan es comprov
va el paga
ament de la matrícula, el Se
ervei de Gestió
G
eix a l’oberttura de l’ex
xpedient ac
cadèmic corrresponent.
Acadèmica procede
Artic
cle 14. Ma
atriculació ordinària
La m
matrícula de
els cursos següents a
al d’accés requereix
r
de
d l’autoritzzació prèvia del
tutorr o del director d’e
estudis, d’a
acord amb
b l’article 28 de la Normativa de
planiificació i de
esenvolupament de l’’avaluació i la qualificació dels e
estudis de grau,
aprovada per acord del Co
onsell de Go
overn de 30 de setem
mbre de 201
16.
cle 15. Am
mpliació de
e matrícula
Artic
a
Els alumnes poden
p
sol·licitar al S
cadèmica ampliacion
ns de
Servei de Gestió Ac
s que s’inic
ciïn les classses de les assignature
a
es matricula
ades.
matrrícula abans
Artic
cle 16. Anul·lació de
e matrícul a
1
1. Els alum
mnes poden
n sol·licitar al Servei de Gestió Acadèmica
A
anul·lacion
ns de
matrícula abans qu
ue s’iniciïn lles classes de les assignatures m
matriculades
s.
2
2. L’anul·la
ació total o parcial de la matrículla no generra el dret a la devoluc
ció de
l’import..
3
3. Abans de
d l’inici d’un
d
seme
estre es pot sol·licita
ar al Conssell de Go
overn
l’anul·lac
ció de la matrícula
a per cau
usa justific
cada o d e força major
m
degudam
ment acred
ditada i, e n cas d’ac
cceptació, s’efectua
s
la
a devolució
ó del
80% de l’import ab
bonat de la matrícula.
Artic
cle 17. Ma
atrícula ex
xtraordinàrria
Els a
alumnes po
oden matricular-se o
ordinàriame
ent d’una assignatura
a
a un màxim
m de
dues
s vegades; si no acons
segueixen ssuperar-la,, han de sol·licitar al S
Servei de Gestió
G
Acad
dèmica una matrícula extraordinà
ària.
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Artic
cle 18. Convocatòria
a de gràcia
a
Els a
alumnes po
oden sol·licitar una ma
atrícula en convocatòrria de gràciia. La concedeix
el Co
onsell de Govern
G
en funció
f
de le
es causes justificative
j
es al·legade
es, d’acord amb
l’article 13 de la Normativa de pla nificació i desenvolup
pament de l’avaluació
ó i la
s estudis de
d grau, ap
provada per acord dell Consell de
e Govern de
d 30
qualiificació dels
de se
etembre de
e 2016.
CCIÓ 4. EX
XPEDIENTS
S ACADÈM
MICS
SEC
Artic
cle 19. Contingut
L’exp
pedient aca
adèmic dels
s alumnes és el docu
ument que recull les d
dades personals
requerides per a l’expedic
ció del títol , així com les dades acadèmiqu
ues dels esttudis,
e les quals
s consten la descripcció bàsica del pla d’e
estudis de la titulació
ó i el
entre
resultat obtingut pels alu
umnes en cadascuna de les as
ssignaturess cursades i als
plements de
d formació
ó, conforme
e a la regulació aprov
vada per accord del Co
onsell
comp
de G
Govern de 30
3 de juny de 2016, jjuntament amb l’any acadèmic i la convoca
atòria
en què s’ha obttingut.
cle 20. Do
ocumentac
ció
Artic
A l’expedient acadèmic ca
al adjuntar--hi com a documents
d
annexos e
els originals
s dels
s d’accés alls estudis, així com ells documen
nts de caràc
cter person
nal requeritts per
títols
a l’ex
xpedició de
el títol.
Artic
cle 21. Acttes de qua
alificació
Els rresultats ac
cadèmics de
d cada asssignatura es traslladen a les a
actes oficials de
qualiificació corrresponents
s, les quals han de ser editades i certificade
es pel Serv
vei de
Gesttió Acadèmiica.
Artic
cle 22. Gestió
El Se
ervei de Gestió Acadè
èmica s’en carrega de
e l’obertura, la custòd
dia i l’arxiu
u dels
expe
edients aca
adèmics i les
l
actes d
de qualifica
ació i anua
alment com
mprova que les
dade
es informàttiques de cada
c
exped ient coincid
deixin amb
b els resulta
ats acredittats a
les a
actes oficials de qualifiicació.
SECC
CIÓ 5. CER
RTIFICACI
IONS I TÍT
TOLS
Artic
cle 23. Cerrtificacion
ns acadèm
miques
1
1. Les certtificacions acadèmique
a
es són els documents
s oficials d
de la Universitat
que acrrediten les
s dades pe
ersonals i acadèmiques dels alumnes de
d la
Universitat.
2
2. El Serve
ei de Gestió
ó Acadèmicca s’encarrrega de la tramitació i l’expedic
ció de
totes les
s certificacions acadèm
miques de la
l Universittat.
3
3. Les certificacions acadèmique
es ordinàrie
es dels alum
mnes són le
es següents
s:
edient acadèmic
a) Expe
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b) Matrrícula
c) Asse
egurança es
scolar
Artic
cle 24. Títols univer
rsitaris
1. E
Els títols un
niversitaris són els doccuments qu
ue acrediten
n la supera
ació íntegra
a d’un
p
programa d’estudis org
ganitzat pe
er la Univerrsitat.
2. E
El Servei de
e Gestió Ac
cadèmica s ’encarrega de la tram
mitació i l’ex
xpedició de
e tots
e
els títols un
niversitaris de la Unive
ersitat, aixíí com de la gestió del Registre Oficial
O
d
de Títols, on
o es regis
stren, en sseccions se
eparades, els
e títols ho
omologats i els
títols propis
s de la Univ
versitat.
Els títols universitaris
s homologa
ats que attorga la Universitat e
els expede
eix el
3. E
R
Rectorat en nom del ca
ap de l’Esta
at espanyol i són els següents:
s
a
a) Llicencia
at
b
b) Graduatt
c
c) Enginyer
d
d) Màster
e
e) Doctor
4. E
Els títols un
niversitaris propis que atorga la Universitat els expede
eix la Secre
etaria
G
General de
e la Universitat d’ac ord amb la regulació general dels diplomes
a
acreditatius
s dels títols propis.
Artic
cle 25. Regulació ge
eneral dels
s diplomes
s acreditatius dels ttítols prop
pis
1. E
Els diplomes
s acreditatiius dels títo
ols propis
a
a) Els títols propis de
d la Unive
ersitat Aba
at Oliba CE
EU s’acred
diten mitjan
nçant
a
memb
bre del Con
nsell de Go
overn
diplomes, signats pel rector o per un altre
mes que estableix aqu
uesta norma
ativa.
delegat pel rector, en els term
b
b) El format del títo
ol propi ha
a de ser un DIN A4
A vertical.. L’escut de
d la
f
a la part centrral superior i la signattura del rec
ctor o
Universitat ha de figurar
etari generral delegat pel rector i de l’interessat, a la p
part inferiorr.
del secre
2. T
Text i signatura del dip
ploma
a
a) El text del diplom
ma ha d’esstar escrit en català i castellà . En el ca
as de
a altra lleng
gua oficial,, s’ha
titulacions compartides amb institucions amb una
üe.
d’autorittzar explícittament un text bilingü
b
b) Al dors del diploma dels títol s propis de
e màster (6
60 crèdits ECTS), d’expert
èdits
ECTS)
),
d’especi
ialista
(15
crèdits
ECTS)
E
i de
e coneixem
ments
(30 crè
avançats
s (de 5 a 10
1 crèdits E
ECTS) hi fig
gura el pla d’estudis. El rector delega
la signattura a la se
ecretària ge
eneral.
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c
c) Als títols
s propis de
e jornades, seminaris i cursos (m
menys de 5 crèdits EC
CTS),
el rectorr delega la signatura a la secretà
ària general.
d
d) Als títols
s d’extensió
ó università
ària, el recttor delega la
l signatura
a a la secre
etària
general.
3. S
Signatura i text en casos de títols prop
pis impartits en cen
ntres adscrrits o
a
associats o de títols im
mpartits am
mb conveni amb
a
altres institucion s.
a
a) En el cas de títols propis imp
partits en ce
entres adsc
crits o asso
ociats o de títols
s amb conv
veni amb a
altres institucions, el logotip o l’e
escut del centre
impartits
o la ins
stitució pott aparèixerr a la dreta de l’enc
capçalamen
nt, mentre
e que
l’escut de
d la Univerrsitat es de
esplaça a l’e
esquerra.
b
b) En el cas de títols propis imp
partits en ce
entres adsc
crits o asso
ociats o de títols
s amb conv
veni amb a
altres instittucions, s’hi pot indica
ar el centre
e o la
impartits
institució
ó correspon
nent. Així m
mateix, la signatura
s
del
d represen
ntant del centre
o la insttitució pot afegir-se
a
en
ntre la del representant de la Un
niversitat i la de
l’interessat.
4. C
Cursos, jorn
nades i sem
minaris d’alu
umnes
A
Als efectes
s de les normes
n
sob
mes, els cu
ursos, les jornades i els
bre diplom
s
seminaris im
mpartits a alumnes d
de la Universitat Abat Oliba CEU
U, es consid
deren
ttítols propis
s.

