NORMES GENERALS DE PERMANÈNCIA EN ELS ESTUDIS DE GRAU DE LA
UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU
L'article 28 de la normativa de Planificació i Desenvolupament de l'Avaluació i
Qualificació dels Estudis de Grau recull les següents exigències per la permanència en
els estudis de grau:
1.

Primer curs: l'alumnat està obligat a superar un mínim del 30 % dels crèdits
matriculats (18 crèdits) per poder romandre en els estudis de grau i a superar un
mínim del 70 % dels crèdits matriculats (42 crèdits) per poder accedir a la
matriculació de qualsevol assignatura de segon curs del grau. No obstant això,
l'alumnat que hagi superat un mínim del 30 % i no arribi als 70 % dels crèdits
matriculats (entre 18 i 41,5 crèdits superats) podrà matricular-se de les
assignatures de segon curs que no tinguin incompatibilitats acadèmiques ni
horàries amb les de primer curs no superades, prioritzant obligatòriament la
matriculació d'aquestes últimes.
En el cas del doble grau, s'adaptarà el paràgraf anterior a cada grau aplicant els
seus percentatges als crèdits matriculats corresponents a les assignatures de cada
grau.
Des del Deganat es convoca cada mes de juliol una segona prova dels exàmens
finals per les assignatures suspeses, tant del primer com del segon semestre. En
tot cas, en el còmput de la nota final es prendrà en consideració la nota
d'avaluació contínua.

2. Segon curs: l'alumnat del segon curs està obligat a superar un mínim del 50 %
dels crèdits matriculats en el mateix curs per poder accedir a la matriculació
d'assignatures del tercer curs del grau, i en tot cas, aquesta matriculació
dependrà dels prerequisits establerts a cada assignatura
Tanmateix, es tindrà en compte el següent:
a) L'alumnat haurà d'acreditar el nivell B2.2 d'anglès mitjançant la
presentació d'un certificat oficial o altres mecanismes equivalents, per
matricular assignatures de tercer curs, en el cas dels alumnes de grau, o
per matricular assignatures de quart curs del primer grau, en el cas dels
alumnes de doble grau. En tot cas, l'alumnat tindrà la possibilitat de
sol·licitar una pròrroga per l'acreditació del nivell d'anglès.
A més, segons preveu el "Protocol per Alumnes amb Necessitats
Educatives Especials (ACNEE)", els alumnes amb necessitats especials
tindran dret a una avaluació i possible adaptació de l'exigència del nivell
d'anglès per passar a tercer curs.
b) Per matricular assignatures que s'imparteixen en llengua anglesa al tercer
curs de grau serà imprescindible acreditar el nivell B2.2 d'anglès.

c) Segons l'acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, del
15 de desembre de 2014, queden exempts dels requisits exposats en els
apartats a) i b) anteriors aquells alumnes la via d'accés dels quals a la
Universitat hagi estat la de majors de 25, 40 o 45 anys. Aquesta mesura
tindrà caràcter retroactiu per aquells alumnes matriculats amb
anterioritat a l'acord esmentat.
3. Tercer curs: l'alumnat està obligat a superar un mínim del 50 % dels crèdits
matriculats en el mateix curs per poder accedir a la matriculació d'assignatures
del quart curs del grau, i en tot cas, aquesta matriculació dependrà dels requisits
establerts a cada assignatura.
4. Quart curs: per poder defensar el TFG, l'alumnat haurà d'haver aprovat totes les
assignatures del grau a més d'haver acreditat el nivell d'anglès exigit. En cas de
tenir un màxim de 18 crèdits suspesos, l'alumnat podrà acollir-se a la
Convocatòria Extraordinària de Fi de Grau, segons els requisits establerts a
l'article 12 de la present normativa

