
 
ADEQUACIÓ DE L’ARTICLE TERCER DE LA NORMATIVA DE 
PERMANÈNCIA DELS ALUMNES DE LA UAB  ALS ESTUDIANTS QUE 
CURSEN EL PLA D’ESTUDIS DE LA TITULACIÓ DE MEDICINA O EL 
D’UNA ALTRA TITULACIÓ QUE TAMBÉ TINGUI ASSIGNATURES AMB UN 
ELEVAT NOMBRE DE CRÈDITS 
 

(Aprovada per la Comissió Acadèmica del Consell Social el 22/6/2006 i modificat el 24/10/2006) 
 
 
El punt 3.1 de l’article 3. Alumnes de segon curs i següents de la Normativa de Règim 
de Permanència dels estudiants de la UAB, aprovada pel Consell Social del dia 16 de 
juliol de 2004, estableix el següent: 
 
A partir del segon curs acadèmic, i només als efectes del còmput del límit de 
matriculació establert a l’article 1.3, la càrrega de crèdits de cada assignatura troncal i 
obligatòria serà igual al seu nombre de crèdits multiplicat per un número ponderat de 
les vegades que l’estudiant matricula aquesta assignatura, d’acord amb  la fórmula 
següent: 
 
Càrrega de crèdits                       Nombre de crèdits                               n + 1 
assignatura                  =            assignatura                               x        ------- 
troncal i obligatòria                  troncal i obligatòria                                 2 
 
 
L’objectiu d’aquesta regulació no és privar als estudiants del dret a fixar el seu 
recorregut curricular, sinó facilitar la seva ordenació, motivant-lo a centrar els seus 
esforços a aconseguir un millor rendiment acadèmic 
 
El pla d’estudis de Medicina publicat al BOE amb data 30.01.03  configura assignatures 
amb un elevat nombre de crèdits i sovint a superar en un semestre. En aquests casos, el 
fet de no superar determinades assignatures pot arribar a impedir a l’estudiant subjecte a 
aquest règim de permanència, la continuïtat dels seus estudis. 
 
Aquesta situació crea un greuge comparatiu amb la resta d’estudiants de la nostra 
universitat, que compten amb plans d’estudis estructurats en assignatures amb un volum 
de crèdits força inferior. 
 
En previsió de la circumstància descrita en el punt anterior, per als estudiants que cursen 
el pla d’estudis de la titulació de Medicina o el d’una altra titulació que també tingui 
assignatures amb un elevat nombre de crèdits, l’aplicació de la càrrega de crèdits de 
cada assignatura a què fa referència l’article 3 de la Normativa de règim de permanència 
dels alumnes de la UAB serà, per a la segona matrícula i successives matriculacions de 
les assignatures que tinguin més de 15 crèdits, la que s’indica a continuació: 
 
 Assignatures de més de 15 crèdits i menys de 21: aplicar al nombre de crèdits de 

l’assignatura un coeficient de ponderació, adaptat progressivament a la baixa, i que 
en tots els casos significarà un nombre fix de 22,50 crèdits.                                                                             

 Assignatures de 21 crèdits o més: donar al coeficient de ponderació el valor d’1,1. 
 
 
El present acord entra en vigor en el curs acadèmic 2006-2007. 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) a  24 d’octubre de 2006 


