Informació sobre la implantació del nou pla d’estudis (2018)
El pla d'estudis es revisa i actualitza periòdicament per garantir que les competències i els
resultats d'aprenentatge adquirits en l'acabar el grau es fonamenten en els últims avenços
científics i responen a les necessitats específiques de la pràctica clínica.
El procés d'actualització d'un pla d'estudis es coneix com a reverificació i el procés pel qual un
altre pla d'estudis va perdent la seva vigència es coneix com a extinció.
El títol de Graduat o Graduada en Infermeria reverificat (2018) s’està implantant de forma
progressiva a partir del curs 2018-2019 per tot l’alumnat de la titulació.

Calendari d’implantació del nou grau reverificat (2018)
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S’aplica de forma progressiva segons la Disposició addicional primera, punt 1, del Reial
Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials.

Estudiants que desitgin adaptar-se al nou pla d’estudis
L'estudiant que vulgui renunciar al seu pla d'estudis per adaptar-se al nou pla reverificat ho
podrà fer sempre que el curs d'aquest nou pla estigui implementat. En aquest cas el
procediment per a efectuar aquesta adaptació consistirà en:
1. Sol·licitud de l’estudiant via instància formal al Secretari/a Acadèmic/a de la Facultat
de Ciències de la Salut Blanquerna.
2. Estudi i aplicació del quadre d’equivalència entre titulacions (extinció/reverificació).
3. Resolució de la Comissió de Reconeixements del rectorat de la Universitat Ramon
Llull.
4. Comunicació de la resolució a l’estudiant.

Estudiants que NO desitgin adaptar-se al nou pla d’estudis
D'acord amb la legislació vigent, l'estudiant que no vulgui adaptar-se al nou grau podrà continuar
els seus estudis, sent-li d'aplicació les disposicions reguladores per les quals els hagués iniciat.
Per tant, un cop extingit cada curs, s'efectuaran quatre convocatòries d'examen per assignatura
en els dos cursos següents. De la mateixa manera, el rector de la Universitat Ramon Llull, en
casos excepcionals i amb caràcter extraordinari, podrà autoritzar l'ampliació del nombre de
convocatòries a un curs més.


El primer any en que s’extingeixi un curs, l’URL oferirà a l’alumnat un sistema de tutoria
o docència alternativa.



En el segon any d'extinció s'oferirà als estudiants exclusivament la realització dels
exàmens i proves corresponents. El tercer any, en el cas d'autorització extraordinària,
els estudiants igualment tindran dret només a la realització dels exàmens i proves
corresponents. Per a aquests casos, el Centre prepararà una programació en què
constaran expressament, com a mínim, les dades següents:
o

El programa activitats de cada assignatura.

o

El professorat encarregat de la tutoria de l’estudiant i responsable de la
realització i qualificació de les proves d’avaluació.

o

L’horari d’atenció a l’estudiant.

o

Els recursos d’ensenyament-aprenentatge a disposició de l’estudiant.

Un cop finalitzat aquest període transitori, l'estudiant que no hagi superat les proves d'avaluació
previstes per a completar el pla d'estudis a extingir i vulgui continuar amb els seus estudis, haurà
de fer-ho al nou pla, mitjançant l'adaptació corresponent.

