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Normativa de Premis Extraordinaris de la UdL 

 

 
 

NORMES GENERALS 
 

1. Quan ha finalitzat el curs acadèmic el Consell de Govern de la Universitat de Lleida,  
concedeix, a proposta de la Comissió d’Ordenació Acadèmica, els premis 
extraordinaris als millors expedients acadèmics de cada grau, doble grau, màster 
oficial i doble màster oficial impartits a la UdL1. 

2. El premi extraordinari consisteix en un diploma acreditatiu expedit pel rector o rectora 
de la Universitat de Lleida. 

3. Per a cada curs acadèmic només es pot concedir un premi extraordinari per a cada 
titulació de grau, doble grau, màster oficial i doble màster oficial. 

4. En el cas de les titulacions de màster biennals el premi extraordinari solament es 
concedeix el curs en el qual finalitza una promoció. 

 
REQUISITS PER A L’OBTENCIÓ DEL PREMI EXTRAORDINARI 
 

5. Els estudiants opten a la concessió del premi extraordinari el curs acadèmic posterior a 
la finalització dels seus estudis de grau, doble grau, màster oficial o doble màster 
oficial impartits per la Universitat de Lleida en qualsevol dels seus centres propis o 
adscrits, independentment de l’any d’inici dels estudis en la titulació per la qual hi 
concorren. 

6. Els estudiants que han assolit una nota mitjana global del seu expedient acadèmic 
igual o superior a 8,0 (en una escala de 0 a 10) poden obtenir un premi extraordinari de 
titulació. Per a l’atorgament del premi únicament es tenen en compte les assignatures 
que formen part de l’expedient acadèmic oficial. 

7. Per establir el càlcul de la mitjana global de l’expedient acadèmic dels estudiants que 
opten al premi extraordinari s’han de tenir en compte els criteris de valoració recollits 
en el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu 
de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter 
oficial i validesa a tot el territori nacional. 

8. En cas d’empat en la nota mitjana global de l’expedient acadèmic, els centres han de 
tenir en compte, per aquest ordre: a) l’expedient que hagi utilitzat menys 
convocatòries d’avaluació d’assignatures per assolir el títol; b) l’expedient que tingui 
més matrícules d’honor o, en defecte d’això, excel·lents, i així successivament amb 
la resta de qualificacions; c) l’expedient amb més matrícules d’honor i excel·lents en 
assignatures obligatòries, per davant de les mateixes qualificacions obtingudes en 
assignatures optatives. 

9. Els premis extraordinaris d’una titulació o doble titulació poden quedar deserts si no 
s’assoleixen els requisits delimitats per la present normativa. A més, no és possible 

                                                           
1 Queden fora de l’àmbit d’aquesta normativa el màsters Erasmus Mundus. 
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traspassar la concessió d’un premi d’una titulació a una altra. 

 
PROCEDIMENT 
 

10. Un cop finalitzat el curs acadèmic les secretaries acadèmiques dels centres han 
d’elaborar, per a cada grau, doble grau, màster oficial i doble màster oficial del centre, 
una llista dels estudiants que reuneixen els requisits exposats per optar a la concessió 
d’un premi extraordinari. La llista s’ha de fer arribar a la persona amb responsabilitat 
de cap d’estudis de la titulació. 

11. Els caps d’estudis han de trametre aquesta informació al vicerectorat responsable de la 
docència. La proposta de concessió de premis extraordinaris es portarà a la Comissió 
d’Ordenació Acadèmica, la qual, amb el seu informe favorable, l’elevarà al Consell de 
Govern. 

12. Una vegada aprovada la proposta pel Consell de Govern, el vicerectorat responsable 
de la docència n’informarà els estudiants premiats. 

13. L’acte oficial d’entrega dels premis extraordinaris l’organitzarà el Rectorat de la 
Universitat de Lleida. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta normativa entrarà en vigor el dia següent de la seua publicació en el Butlletí Oficial 
de la Universitat de Lleida, un cop aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de 
Lleida. 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 

Amb la publicació d’aquesta normativa queda derogada qualsevol altra normativa de premis 
extraordinaris a la UdL prèvia. 


	Vicerectorat de Ordenació Acadèmica i Qualitat
	NORMATIVA DE PREMIS EXTRAORDINARIS: GRAUS I MÀSTERS

