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NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE 
LA UNIVERSITAT DE LLEIDA 

ESTUDIS DE GRAU I MÀSTER 
 

 

   

Acord número 98/2017 del Consell de Govern de 25 d’abril de 2017, pel qual 
s’aprova la modificació de la Normativa de Permanència de la UdL aprovada en la 
sessió del Consell de Govern de 12 de desembre de 2016. Acord número 43/2017 
del Consell Social de 5 de maig de 2017, pel qual s’aprova la modificació de la 
Normativa de Permanència de la UdL. 
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TÍTOL PRIMER 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1. Objecte 
L’objecte d’aquesta normativa és regular les condicions de permanència i progrés dels 
estudiants de la Universitat de Lleida. 

 

Article 2.  Àmbit d’aplicació 
Aquesta normativa de permanència s’aplicarà a tots els estudis impartits pels centres 
propis i adscrits de la Universitat de Lleida que condueixen a l’obtenció de títols de 
grau i màster universitari de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori estatal. 

 

Article 3. Estudiants a temps complet i estudiants a temps parcial 
Amb caràcter general els estudiants són considerats a temps complet. 

La condició d’estudiant a temps parcial s’ha de sol·licitar, en el període ordinari de 
matrícula, al degà o degana o al director o directora del centre aportant la 
documentació pertinent que justifiqui la situació laboral, familiar o personal que 
impossibilita mantenir una dedicació plena a l’estudi universitari. 

Les sol·licituds de condició d’estudiant a temps parcial es resoldran abans del 10 de 
setembre per als estudiants matriculats al mes de juliol i en el termini de deu  dies 
hàbils, després de presentar la sol·licitud, per a la resta d’estudiants. 

Si l’estudiant interromp els seus estudis, els anys que no es matriculi no computaran a 
l’efecte de permanència. 

Els estudiants podran canviar la modalitat d’estudis dos vegades com a màxim en els 
estudis de grau i una en els estudis de màster. 
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TÍTOL SEGON 

ESTUDIS DE GRAU 
 

CAPÍTOL PRIMER: MATRÍCULA 

 

Article 4. Nombre mínim de crèdits 

4.1. Els estudiants de nou ingrés que es matriculin per primera vegada al primer curs 
d’uns estudis universitaris de grau a través del procés de la preinscripció, si són 
estudiants a temps complet, hauran de matricular-se d’un mínim de 60 crèdits; de tot 
el primer curs, si són estudiants d’un itinerari curricular conjunt de dos graus; i de 12 
crèdits, si són estudiants a temps parcial. 

 

4.2. Els estudiants a temps complet que convalidin crèdits de Cicles Formatius de Grau 
Superior o els que reconeguin crèdits no estaran obligats a matricular el mínim de 60 
crèdits però sí que hauran de matricular tots el crèdits no convalidats o reconeguts de 
primer curs. 

 

4.3. En els cursos posteriors, els estudiants a temps complet hauran de matricular un 
mínim de 24 crèdits, els estudiants a temps parcial hauran de matricular un mínim de 
12 crèdits i els estudiants d’itineraris curriculars conjunts de dos graus, un mínim de 42 
crèdits. Aquests mínims no s’aplicaran quan el nombre de crèdits per finalitzar els 
estudis sigui inferior. 

 

4.4. Els estudiants, abans de matricular-se de qualsevol assignatura, hauran de 
matricular-se de totes les assignatures de formació bàsica i obligatòria pendents de 
cursos inferiors. 

 

4.5. El degà o la degana o el director o la directora del centre resoldrà les situacions 
excepcionals que es produeixin sobre el nombre mínim de crèdits a matricular. 

 

Article 5. Nombre màxim de crèdits 

5.1. Per als estudiants a temps complet, el total anual no pot superar els 75 crèdits, 
dels quals els matriculats per primera vegada no poden superar els 66 crèdits; per als 
estudiants a temps parcial, el nombre màxim de crèdits a matricular són 42 i per als 
estudiants d’itineraris curriculars conjunts de dos graus, el màxim són 87 crèdits. 

 

5.2. El degà o la degana o el director o la directora resoldrà les situacions excepcionals 
que es produeixin sobre el nombre màxim de crèdits a matricular. 
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CAPÍTOL SEGON: RENDIMENT ACADÈMIC I PERMANÈNCIA 

 

Article 6. Rendiment acadèmic i anys de permanència en els estudis 

6.1. Estudiants a temps complet: 

Els estudiants matriculats en els estudis de Grau que s’imparteixen a la Universitat de 
Lleida hauran de superar en el primer any acadèmic, entre les assignatures de 
formació bàsica i les obligatòries, un mínim de 12 crèdits; en finalitzar el segon any de 
matrícula, un mínim de 36 crèdits; i en finalitzar el tercer any de matrícula, un mínim 
de 60 crèdits. 

El nombre màxim d’anys de permanència en els estudis de grau serà el doble dels anys 
que consten en el pla d’estudis de la memòria.

 

6.2. Estudiants a temps parcial: 

Els estudiants a temps parcial hauran de superar el primer any acadèmic, entre les 
assignatures de formació bàsica i les obligatòries, un mínim de 6 crèdits; en finalitzar el 
segon any de matrícula, 18 crèdits; i en finalitzar el tercer any de matrícula, 36 crèdits. 

El nombre màxim d’anys de permanència en els estudis de grau a temps parcial serà el 
triple d’anys del pla d’estudis que consta en la memòria. 

 

6.3. Els estudiants a temps complet i els estudiants a temps parcial que no superin el 
mínim de crèdits establerts en els apartats anteriors no podran continuar en els 
mateixos estudis. Només podran tornar-s’hi a matricular un cop transcorregut un any 
acadèmic, i mitjançant el procés de preinscripció. Els estudiants només es podran 
matricular dos vegades en els mateixos estudis.  

No obstant l’anterior, els estudiants es podran matricular l’any acadèmic següent en 
algun dels altres estudis que s’imparteixen a la Universitat de Lleida, mitjançant els 
procediments establerts en la legislació vigent. 

 

6.4. Els estudiants a temps complet i els estudiants a temps parcial que superin el 
nombre màxim d’anys de permanència establerts en els apartat 6.1 i 6.2 hauran 
d’abandonar la titulació. 

 

6.5. Estudiants de dobles graus: 

Els estudiants matriculats en itineraris curriculars conjunts de dos graus es 
consideraran, a tots els efectes, estudiants a temps complet i hauran de superar entre 
assignatures de formació bàsica i obligatòria, un mínim de 18 crèdits el primer any 
acadèmic; en finalitzar el segon any de matrícula, un mínim de 42 crèdits; i en finalitzar 
el tercer any acadèmic, un mínim de 72 crèdits. 
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El nombre màxim d’anys de permanència en els itineraris curriculars conjunts serà el 
doble dels anys del pla d’estudis que consta en l’itinerari curricular conjunt. 

 

6.6. Els estudiants dels dobles graus que no superin el nombre mínim de crèdits 
establert en l’apartat anterior o que esgotin els anys de permanència, no podran 
continuar en aquest itinerari però podran sol·licitar continuar el curs següent en un 
dels graus de l’itinerari o en un altre grau de la UdL, d’acord amb els procediments 
previstos en la legislació vigent. En el supòsit d’estudiants dels dobles graus, les 
titulacions dels quals no s’ofereixin de forma independent, la Comissió de 
Permanència, a sol·licitud de les persones interessades, estudiarà i presentarà una 
proposta de resolució al rector o rectora. 

 

Article 7. Canvi de modalitat d’estudis 

7.1. El rendiment dels estudiants que canvien de modalitat d’estudis de temps complet 
a temps parcial o a l’inrevés serà l’establert en els paràgrafs anteriors i s’aplicarà a 
partir del curs acadèmic pel qual l’estudiant ha sol·licitat el canvi de modalitat. 

Pel que fa als anys de permanència en la universitat, es comptaran de la manera 
següent: 

Els anys que l’estudiant ha fet a temps complet (TC) compten dos i els anys que ha fet 
a temps parcial (TP) compten tres. Exemple: 

Estudiant d’un grau de 4 anys que ha fet 2 anys a TC i 2 anys a TP: 

4 (TC) + 6 (TP) = 10 

Els estudiants que es canviïn de modalitat en cap cas podran sobrepassar el nombre 
d’anys establerts pels estudiants que fan sempre la modalitat de temps parcial. 

 

Article 8. Permanència per assignatura 

8.1. Per superar una assignatura l’estudiant disposa de tres cursos acadèmics, 
independentment de si és estudiant a temps complet, a temps parcial o de dobles 
graus. 

 

8.2. La qualificació de “no presentat” en l’acta d’avaluació d’una assignatura no es té 
en compte a l’efecte del còmput dels tres anys. 

 

8.3. Si l’assignatura no es supera durant aquests tres cursos es determina l’exclusió  
d’aquests estudis. 

 

8.4. En les assignatures optatives, si l’estudiant canvia d’assignatura no se li comptarà 
com a vàlida la permanència utilitzada en l’anterior assignatura. En matricular-se de la 
nova assignatura, disposarà de tres cursos per superar-la. 
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TÍTOL TERCER 

ESTUDIS DE MÀSTER 
CAPÍTOL PRIMER: MATRÍCULA 

Article 9. Nombre mínim de crèdits 

9.1. Els estudiants de primer curs a temps complet i de dobles màsters s’hauran de 
matricular d’un mínim de 60 crèdits i els estudiants a temps parcial, d’un mínim de 12 
crèdits. 

 

9.2. En el segon curs, els estudiants a temps complet i de dobles màsters s’hauran de 
matricular d’un mínim de  24 crèdits, i els de temps parcial, d’un mínim de  12 crèdits. 

 

9.3. Aquests mínims no s’aplicaran quan el nombre de crèdits per finalitzar el màster 
sigui inferior. 

 

9.4. El degà o la degana o el director o la directora resoldrà les situacions excepcionals 
que es produeixin sobre el nombre mínim de crèdits a matricular. 

 

Article 10. Nombre màxim de crèdits 

10.1. Per als estudiants a temps complet i dobles màsters, el total anual no pot superar 
els 82 crèdits i per als estudiants a temps parcial no pot superar els 42 crèdits. 

 

10.2. Quan el pla d’estudis del màster permeti cursar l’optativitat matriculant-se 
d’assignatures d’altres màsters, amb l’objectiu de quadrar el còmput global dels crèdits 
optatius, l’estudiant podrà matricular-se d’un màxim de 6 crèdits optatius per damunt 
del total de crèdits optatius establerts en el pla d’estudis. 

 

10.3. El degà o la degana o el director o la directora resoldrà les situacions 
excepcionals que es produeixin sobre el nombre màxim de crèdits a matricular. 

 

CAPÍTOL SEGON: RENDIMENT ACADÈMIC I PERMANÈNCIA 

 

Article 11. Rendiment acadèmic i anys de permanència en els estudis  
11.1. Els estudiants matriculats en els estudis de màster que s’imparteixen a la 
Universitat de Lleida hauran de superar, en el primer any acadèmic, una tercera part 
dels crèdits matriculats amb independència que siguin estudiants a temps complet, a 
temps parcial o d’itineraris curriculars conjunts de dos màsters. 
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11.2. El nombre màxim d’anys de permanència en els màsters universitaris pels 
estudiants a temps complet i dobles màsters serà el doble dels anys que consten en el 
pla d’estudis de la memòria o itinerari curricular, i pels estudiants a temps parcial serà 
el triple d’anys del pla d’estudis de la memòria. 

 

11.3. Els estudiants que no superin el mínim de crèdits establert en l’apartat 11.1 no 
podran continuar en els mateixos estudis. Només podran tornar-s’hi a matricular un 
cop transcorregut un any acadèmic i mitjançant el procés de preinscripció. Els 
estudiants només es podran matricular dos vegades en el mateix màster. 

 

No obstant l’anterior, els estudiants es podran matricular l’any acadèmic següent en 
algun dels altres màsters que s’imparteixen a la Universitat de Lleida, sempre que 
siguin admesos pel procés de preinscripció. 

 

11.4. Els estudiants que superin el nombre màxim d’anys de permanència establerts en 
l’apartat 2 d’aquest article hauran d’abandonar el màster. 

 

Article 12. Canvi de modalitat d’estudis 

12.1. El rendiment dels estudiants que canvien de modalitat d’estudis de temps 
complet a temps parcial o a l’inrevés serà l’establert en els paràgrafs anteriors i 
s’aplicarà a partir del curs acadèmic pel qual han sol·licitat el canvi de modalitat. 

Pel que fa als anys de permanència en la universitat, es comptaran de la manera 
següent: 

Els anys que l’estudiant ha fet a temps complet compten dos, els anys que ha fet a 
temps parcial compten tres. Exemple:  

 

Estudiant que cursa un màster de dos anys (120 crèdits) i ha cursat 1 any a TC i 1 any a 
TP: 2 (TC) + 3 (TP) = 5 

Els estudiants que es canvien de modalitat en cap cas podran sobrepassar el nombre 
d’anys establerts pels estudiants que fan sempre la modalitat de temps parcial. 

 

Article 13. Permanència per assignatures 

13.1. Per superar una assignatura, l’estudiant disposa de tres cursos acadèmics, 
independentment de si és estudiant a temps complet, a temps parcial o d’itineraris 
curriculars conjunts de dos màsters. 

 

13.2. La qualificació de “no presentat” en l’acta d’avaluació d’una assignatura no es té 
en compte a l’efecte del còmput dels tres anys. 
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13.3. Si l’assignatura no es supera durant aquests tres cursos, es determina l’exclusió  
d’aquests estudis. 

 

13.4. En les assignatures optatives, si l’estudiant canvia d’assignatura, no se li 
comptarà com a vàlida la permanència utilitzada en l’anterior assignatura. En 
matricular-se de la nova assignatura disposarà de tres cursos per superar-la. 

 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 
Primera. Estudiants amb necessitats especials. La Universitat de Lleida adequarà la 
normativa de permanència a les característiques dels estudiants amb necessitats 
especials, a partir de la valoració de cada cas concret, mitjançant el Programa 
UdLxTothom, amb l’adopció de mesures específiques adequades, d’acord amb el Pla 
d’Inclusió de les persones amb diversitat funcional de la UdL (2014-2019). 

 

Segona. Graus i màsters semipresencials i virtuals o en línia. Als estudiants 
matriculats en titulacions semipresencials o virtuals els serà aplicable aquesta 
normativa de permanència.  

 

Tercera. Còmput de crèdits. Els crèdits reconeguts, convalidats i transferits no 
computaran en els límits mínims i màxims de matrícula, en el rendiment acadèmic i en 
la permanència en la Universitat. 

 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
Primera. Extinció dels plans d’estudis. Un cop extingit cada curs dels plans d’estudis 
modificats totalment o parcialment, l’estudiant tindrà dret a ser avaluat durant els dos 
cursos següents. Els estudiants que hagin esgotat les convocatòries permeses sense 
haver superat les proves i vulguin continuar els estudis hauran de procedir a 
l’adaptació als nous plans d’estudis. 

 

Segona. Canvi de pla d’estudis. Si un estudiant passa d’un pla antic a un pla nou i ha 
utilitzat un determinat nombre de convocatòries d’una assignatura comuna als dos 
plans, no es computaran les convocatòries esgotades en el pla d’estudis de 
procedència. 
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA 
Queda derogada la Normativa de Permanència de la Universitat de Lleida aprovada pel  
Consell de Govern de 27/01/2011 i pel Consell Social de 07/04/2011. Així mateix, 
queden derogats, els continguts regulats en aquesta Normativa que apareixen en  les 
normatives de les dobles titulacions. 

 

 

DISPOSICIONS FINALS 
Primera. Entrada en vigor. Aquesta normativa entrarà en vigor el curs acadèmic 2017-
2018. Als estudiants matriculats el curs 2017-2018, pel que fa al rendiment acadèmic 
del curs 2016-2017, els serà d’aplicació la normativa de permanència anterior. 

 

Segona. Situacions excepcionals. Els casos particulars sobre els límits de crèdits 
matriculats, seran resolts pel degà, degana, director o directora del centre; tots els 
altres supòsits seran resolts pel rector o rectora a proposta de la Comissió de 
Permanència de la Universitat de Lleida, en ambdós casos a instància de la persona 
interessada.  

 

Per tal de presentar les sol·licituds que hagi de resoldre el rector o la rectora, es fixaran 
uns terminis que seran aprovats pel Consell de Govern abans de la finalització de cada 
curs acadèmic. 

 

Tercera. Situacions no previstes. Qualsevol situació no prevista en aquesta normativa 
serà resolta per la Comissió de permanència de la Universitat de Lleida. 
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