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Preàmbul
L’excel·lència en l’ensenyament també passa pel reconeixement dels mèrits dels estudiants al llarg dels
seus estudis a la universitat, essent habitual aquesta mena de reconeixements tant en altres universitats
com en l’administració competent en matèria d’universitats.
Per aquesta raó, és voluntat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) premiar els estudiants que
obtinguin més bon expedient acadèmic.
Per això, a partir del curs 2013-2014, s’adjudicaran premis extraordinaris de titulació als estudiants que
compleixin els requisits establerts en la present normativa.

Títol I. Objecte i abast de la normativa
Article 1. Objecte
Aquesta normativa regula les condicions i requisits necessaris per a l’atorgament del premi extraordinari als
millors expedients acadèmics de cada ensenyament oficial que ofereix la UOC i del premi extraordinari a la
millor tesi doctoral presentada a la UOC.

Article 2. Resolució dels premis extraordinaris
1. La Universitat atorga a les persones guanyadores un diploma acreditatiu d’haver obtingut el premi
extraordinari.
2. L’obtenció del premi extraordinari s’ha de reflectir al títol, d’acord amb la normativa vigent en cada
moment.
3. L’estudiant premiat té dret a la devolució d’un import equivalent al del preu públic satisfet per
l’expedició del títol universitari.

Article 3. Acte de lliurament dels premis extraordinaris
El lliurament dels premis extraordinaris es fa una vegada a l’any en un acte solemne que pot ser presencial
o virtual i que pot coincidir amb l’acte de graduació o inauguració de curs.

Títol II. Premi extraordinari en els ensenyaments oficials
Article 4. Criteris generals
1. Cada any acadèmic es poden atorgar premis extraordinaris per als diferents ensenyaments oficials
que imparteix la UOC i per aquells ensenyaments oficials que organitzi conjuntament amb altres
universitats sempre i quan la UOC sigui la universitat coordinadora.
2. Per a l’atorgament del premi extraordinari es valora la qualificació mitjana de l’expedient acadèmic
d’alumnes que han acabat els estudis l’any acadèmic anterior a aquell en què es concedeix el
premi, independentment de l’any en què els han començat.
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3. Només es podrà concedir en cada curs acadèmic un premi extraordinari per a cada titulació oficial
de la UOC. En cas d’empat en la nota mitjana de l’expedient acadèmic, es podrà atorgar,
excepcionalment, premi extraordinari ex aequo.

Article 5. Requisits per a la concessió del premi extraordinari
1. El premi extraordinari s’atorga a estudiants que han cursat a la UOC les titulacions universitàries
oficials completes, en les quals, com a màxim, s’hagin obtingut l’adaptació, convalidació o
reconeixement del 25% dels crèdits totals de la titulació.
2. Per a optar al premi s’ha d’haver obtingut almenys una qualificació mitjana de 8,5 punts d’expedient
acadèmic. La mitjana s’arrodoneix a un decimal.
3. En el cas que cap persona titulada obtingui, almenys, una qualificació mitjana de 8,5 punts en
l’expedient acadèmic, la concessió del premi extraordinari quedarà deserta.
4. Per al càlcul de la mitjana de l’expedient acadèmic es tenen en compte els criteris de valoració dels
expedients acadèmics que preveu la Normativa acadèmica de la UOC, d’acord amb la normativa
vigent en cada moment.
5. En els ensenyaments de segon cicle de diferent ensenyament o ensenyaments de només segon
cicle, únicament es valora l’expedient acadèmic d’aquests estudis, sense tenir en compte el primer
cicle, ni els complements de formació que hi donen accés.

Article 6. Procediment
La direcció de cada estudi ha de lliurar al vicerectorat competent en matèria d’ordenació acadèmica una
proposta de persones candidates a rebre els premis extraordinaris. Al seu torn, el vicerector o vicerectora ha
de traslladar al Consell de Govern, o òrgan en qui es delegui aquesta funció, la llista de persones
candidates perquè ratifiqui, si escau, l’adjudicació dels premis.

Títol III. Premi extraordinari de doctorat
Article 7. Criteris generals
Cada any acadèmic es poden atorgar premis extraordinaris de doctorat per a les millors tesis defensades en
cadascun dels programes de doctorat que ofereix la UOC.
Com a màxim, es podrà concedir un premi extraordinari per cada deu tesis o fracció defensades i superades
en cada programa de doctorat.
Els premis, d’acord amb la valoració del tribunal, poden quedar deserts. En tot cas, no es podran augmentar
el nombre de premis ni acumular-se d’un programa a un altre o els de cursos anteriors que hagin quedat
deserts. Tampoc és possible la concessió de premis ex aequo.
Les tesis en cotutela només podran optar al premi extraordinari quan hagin estat defensades a la UOC.
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Article 8. Requisits per a la concessió del premi extraordinari
Cada any acadèmic poden optar a premi extraordinari de doctorat les tesis doctorals que compleixin els
requisits següents:
a) Que han estat defensades i aprovades a la UOC l’any acadèmic anterior al que s’atorga el premi.
b) Que han obtingut la màxima qualificació amb menció cum laude sense necessitat que els doctors o
doctores que les han elaborades ho sol·licitin.

Article 9. Procediment
La valoració de les tesis la realitza un tribunal constituït anualment ad hoc en cadascun dels programes de
doctorat.
El tribunal està integrat per tres membres, tots ells professors/res o investigadors/es propis de la UOC,
doctors i amb experiència investigadora acreditada, que participin en el programa de doctorat. El tribunal pot
sol·licitar la col·laboració de doctors o doctores experts quan sigui necessari per l’especificitat del tema
desenvolupat en alguna de les tesis o pel nombre de tesis presentades. Els directors/res, codirectors/es i
tutors/res de tesi no podran formar part del tribunal quan la tesi de la qual són directors o tutors forma part
de les candidates a premi extraordinari.
Els membres del tribunal seran proposats per la persona coordinadora del programa de doctorat i ratificats
pel Director/a de l’Escola de Doctorat de la UOC. La persona coordinadora proposarà, entre els membres
del tribunal, un president i un secretari. El secretari aixecarà acta de les reunions amb el vistiplau del
president.
Una vegada valorades les tesis, el tribunal trasllada al director de l’Escola de Doctorat de la UOC la llista de
persones premiades. El director de l’Escola comunicarà la llista al vicerectorat competent en matèria de
recerca perquè el Consell de Govern, o òrgan en qui es delegui aquesta funció, ratifiqui, si escau,
l’adjudicació dels premis.

Disposició final
Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de ser aprovada i començarà a aplicar-se el curs 2013-2014.
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