NORMATIVA DE PERMANÈNCIA
MÀSTER EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ
PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D'IDIOMES
Normativa aprovada per la Comissió Permanent (CP) de la FIB, sessió del 19 de Juliol de
2017.

Rendiment mínim en el primer any acadèmic demanem el mínim:

D'acord amb la normativa de permanència de la UPC, l’estudiant que inicia uns estudis
conduents a l’obtenció d’un títol o d’un doble títol de màster universitari ha de superar
com a mínim 15 ECTS en el primer any.

Termini màxim de permanència:

D’acord amb la normativa UPC (6.3 Termini màxim de permanència): cada centre
docent o institut universitari de recerca regula i fa públic el termini màxim de
permanència dels estudiants per obtenir el títol o el doble títol corresponent.
Normativa de permanència específica:

Un cop superat el nombre mínim de crèdits exigits el primer any acadèmic, l'estudiant
haurà de superar els estudis de màster en un temps no superior al nombre de
semestres del màster més dos o tres semestres addicionals depenent de si l’estudiant
fa el màster a temps complet o a temps parcial respectivament. En cas contrari
l'estudiant no podrà continuar amb els seus estudis. Excepcionalment es podria
ampliar el nombre de semestres addicionals per qüestions organitzatives o si el Degà
o Degana l’autoritza considerant causes de força major.

Disposició Final pel desenvolupament de la Normativa de Permanència en els
estudis de màster universitari apartat 6 de la Normativa Acadèmica 2017/18
NAGRAM i en concret l’apartat 6.3 Termini Màxim de Permanència i la seva
aplicació a les Titulacions de Màster impartides per la Facultat d’informàtica
de Barcelona :
La Normativa de permanència específica a les titulacions de Màster impartides a la
FIB, aprovada pel la CP sessió 19.07.2017, serà d’aplicació a partir del curs 2017/18.
La comptabilització dels quadrimestres superats s’iniciarà l’1 de setembre del curs
indicat. La normativa, no tindrà efectes retroactius en els expedients dels estudiants
que hagin iniciat la titulació en cursos anteriors i, en aquests casos, la comptabilització
començarà també el curs 2017/18

