
 

 
Pàgina 1 de 2 

 

Acord del Consell de Direcció sobre la 
modificació de la Normativa acadèmica de la UOC 
aplicable als estudis universitaris EEES 
 
 
El Consell de Direcció de la UOC, reunit en data 31 de juliol de 2017, acorda:  

1. Modificar l’apartat 1 de l’article 68, que queda redactat en els termes següents: 

«1. Per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de 
representació estudiantil, solidàries i de cooperació (RECAAU), es pot obtenir el 
reconeixement fins a un màxim de sis (6) crèdits ECTS optatius en els 
ensenyaments oficials de grau.»   

 
2. Modificar l’apartat 2 de l’article 96, que queda redactat en els següents termes: 

 
«2. La nota final de l’AC i de les pràctiques (Pr) es completa amb una nota 
equivalent numèrica, amb un decimal, d’acord amb les correspondències 
següents: 
 

A 9,0 a 10 
  

B 7,0 a 8,9 
  

  
C+ 5,0 a 6,9 

  
C- 3,0 a 4,9 

  
D 0 a 2,9 

  
N No s’emet nota 

  
 
 

3. Modificar l’apartat 1, lletra c, de l’article 104, que queda redactat en els següents 
termes: 
 

«c. Haver exhaurit les quatre convocatòries ordinàries en aquella assignatura i 
per aquella titulació. En les titulacions, la implantació de les quals hagi suposat 
l’extinció d’una titulació de l’anterior ordenació universitària (LRU), es tindran en 
compte les convocatòries esgotades en l’expedient acadèmic previ a l’adaptació, 
a efectes del còmput de les esmentades convocatòries.» 
 

 
4. Modificar els apartats 4 i 5 de l’article 105, així com la incorporació d’un nou apartat 

6, que queden redactats en els següents termes:  
 

«4. El Tribunal ha de resoldre les sol·licituds de conformitat amb els següents 
criteris de valoració: la trajectòria acadèmica de l’estudiant, les competències 



 

 
Pàgina 2 de 2 

 

assolides a llarg de la titulació, els mèrits realitzats per superar l’assignatura i, 
excepcionalment, les circumstàncies personals que concorrin en l’estudiant.  
 
5. La resolució del Tribunal ha de ser motivada i s’ha de notificar a l’estudiant 
mitjançant els canals habituals de comunicació de la UOC, en els tres dies 
següents a l’adopció. No es pot interposar cap recurs contra la resolució del 
Tribunal.  
 
6. Si la resolució és positiva, l’assignatura és objecte de compensació i s’inclou 
a l’expedient acadèmic de l’estudiant amb la indicació «apte per compensació», 
que computa com a «(5,0)».»  
 

5. Modificar l’article 121, que queda redactat en els següent termes: 
 

«L’extinció dels estudis oficials de grau i màster universitari es regeix per les 
disposicions previstes en aquest títol. 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.» 

 
6. Modificar l’apartat 1 de l’article 124, que queda redactat en els següents termes: 

 
«1. En els plans d'estudis oficials, un cop exhaurida la docència regular d'una 
assignatura, l'estudiant disposa de quatre convocatòries d'examen o de sistemes 
alternatius a la docència i fins a un màxim de dues convocatòries extraordinàries 
d'examen o de sistemes alternatius a la docència, per poder superar-la.»  

 
7. Modificar l’apartat relatiu a les activitats de representació de l’Annex III, que queda 

redactat en els següents termes:  
 
  

Àmbits Activitats Crèdits reconeguts 
(EEES) 

Activitat 
solidàries i 

de 
cooperació 

Participar com a voluntari en el marc de 
programes de cooperació i solidaritat 
organitzats per la UOC, per altres 
Universitats o entitats sense ànim de 
lucre, amb la validació prèvia de la UOC 
com a activitat amb reconeixement de 
crèdits 

1 crèdit ECTS per 
cada 25 hores de 
voluntariat, fins a un 
màxim de 3 cr. 
ECTS per activitat 

  
  

Activitats de 
representació 

Ser membre del Consell d’Estudiants o 
d’una Comissió d’Estudis durant un (1) 
mandat. 

1,5 crèdits ECTS per 
any acadèmic 

Ser membre del Consell 
d’Universitat durant un (1) mandat. 

2 crèdits ECTS per 
any acadèmic 

Participació en òrgans i comissions 
externes en representació de la UOC 
(anual) 

1 crèdit ECTS per 
any acadèmic 

   
 
8. Les presents modificacions entraran en vigor a l’endemà de la data d’aprovació 

d’aquest acord per part del Consell de Direcció.  


