
Resolució rectoral de 29 de setembre de 2015 per la qual s'estableix el RÈGIM ESPECIAL 

DE FINALITZACIÓ D'ESTUDIS PER A ALUMNAT DELS PLANS D'ESTUDIS EN EXTINCIÓ 

DE TÍTOLS OFICIALS DE PRIMER I SEGON CICLE DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT.  

L’alumnat de la Universitat d'Alacant que tinga pendent de superar un màxim de tres 

assignatures per a finalitzar els seus estudis en plans d'estudi de títols oficials en extinció, 

podrà acollir-se al règim especial de finalització d'estudis establit en aquesta resolució. 

En aquest règim especial solament es podrà formalitzar una matrícula per assignatura i 

només donarà dret a una convocatòria d'examen per a superar-la. 

Els i les estudiants que no hagen pogut finalitzar els estudis de diplomatures, enginyeries 

tècniques i arquitectura tècnica en el curs 2014-2015, podran sol·licitar acollir-se a aquest 

règim especial únicament durant el curs acadèmic 2015/2016 i dins del termini que la 

Universitat d'Alacant determine. 

Els i les estudiants que no hagen pogut finalitzar els estudis d'arquitectura, enginyeries i 

llicenciatura en el curs 2014-2015, podran sol·licitar acollir-se a aquest règim especial 

únicament durant els cursos acadèmics 2015/2016 i 2016/17 i dins del termini que la 

Universitat d'Alacant determine. 

En tot cas, transcorregut el mes de setembre de 2017 no podrà realitzar-se cap convocatòria 

d'examen per a superar assignatures dels plans d'estudi de llicenciatura, enginyeria i 

arquitectura. 

 

Requisits que ha de complir l'alumnat per a poder acollir-se a aquest règim especial: 

1.  Que li resten 3 o menys assignatures per a finalitzar els seus estudis. 

2.  Haver estat matriculat prèviament en aquestes assignatures. 

3. Les assignatures no superades han de correspondre a cursos ja extingits, sense 

convocatòria d'examen. 

4. No haver esgotat el nombre de convocatòries en les assignatures esmentades. 

Procediment i terminis  

1. El procediment s'iniciarà amb una sol·licitud dirigida al rector, en el termini que es 

determine a aquest efecte i que continga les dades següents: 

 Nom i cognoms del sol·licitant. 



 Document Nacional d'Identitat o equivalent. 

 Facultat o Escola a la qual pertanguen els estudis respecte als quals sol·licita el 

règim especial de finalització. 

 Assignatures per a les quals sol·licita la convocatòria especial. 

 Adreça a efectes de notificacions. 

2. Una vegada comprovat per l'administració del centre els requisits per a poder aplicar 

aquest règim especial, el director o directora o el degà o la degana del centre resoldrà 

per delegació del rector. La resolució serà notificada a l'estudiant. Contra aquesta 

resolució podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició. 

3. En el cas de les resolucions favorables, l'administració del centre formalitzarà la 

matrícula i emetrà el rebut corresponent. Seguidament informarà els departaments 

responsables de la docència de les assignatures afectades, del nombre d'estudiants 

matriculats i s'acordarà amb el departament la data per a la realització de l'examen 

dins dels períodes corresponents. 

4. En cada curs acadèmic s'habilitaran dos períodes d'examen que  correspondran amb 

els períodes extraordinaris d'examen que s'establisquen en el calendari acadèmic. En 

qualsevol cas, l'últim període ha d'establir-se amb anterioritat al 30 de setembre de 

2017. 

5. El termini per a presentar les sol·licituds finalitzarà almenys 15 dies abans de la data 

d'obertura d'actes de les convocatòries extraordinàries establides per a cada curs 

acadèmic. 

6. Les taxes aplicables pels drets d'examen són les mateixes que s'apliquen als estudis 

en extinció sense docència. El termini de pagament s'establirà per a cada convocatòria 

des del SGA. 

 
El rector, 
Per delegació de signatura (09.06.12) 
La vicerectora d'Estudiants 
 
 
 
Nuria Grané Teruel 
 

Alacant, 29 de setembre de 2015 



 


