Normativa que regula els canvis de grup
Mitjançant l'Acord normatiu 10959, del dia 18 de març de 2014, s'aprova el Reglament
acadèmic de la Universitat, que a l’article 15. Assignació i canvi de grups, estableix
que:
1. Cada centre determinarà i farà públics, abans de l’inici de la matrícula, els criteris
d’assignació i de canvi de grup.
2. De manera excepcional, cada centre pot establir criteris de reassignació dels grups
mitjans sempre que estiguin regulats a la normativa pròpia.
-------------------------------------------------------------------La Junta de Facultat, reunida el 2 de desembre de 2014, aprova que:
Per demanar un canvi de grup s'ha d'adreçar una instància al degà durant els terminis
següents:
Durant el període ordinari de matrícula hi ha dos terminis per presentar sol·licituds:
•

El primer termini és la primera setmana lectiva del primer semestre.

•

El segon termini són els tres dies hàbils posteriors al tancament del
període de matrícula.

Durant el període extraordinari d’ampliació de matrícula hi ha un únic termini: la
primera setmana lectiva del segon semestre.
Els criteris d’assignació i aprovació dels canvis de grup respondran a aquests dos
criteris:
•

La condició a temps parcial acreditada per l’estudiant.

•

L’homogeneïtzació de la capacitat docent dels grups.

En cas que, per circumstàncies excepcionals, hi hagi grups amb un nombre d’alumnes
no adequat per dur a terme les activitats, si el professor titular ho demana, la Facultat
pot reubicar aquests alumnes en altres grups, sempre que pugui garantir que no es
generen coincidències d’horaris.
•

Si el nombre d’alumnes és massa petit i la reubicació d’alumnes vol dir
l’anul·lació de grups, aquest canvi ha de tenir l’aprovació prèvia del
director del Departament.

•

Si el nombre d’alumnes es troba per damunt de les capacitats màximes
programades, el criteri per triar els alumnes que es mouen de grup és:

o En primer lloc, es mouran de grup aquells alumnes que ho
demanin, tenint en compte els criteris descrits anteriorment.
o

En segon lloc, es mouran els alumnes que s’han matriculat en
darrer terme, sempre garantint que no es generen coincidències
d’horaris.

