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CIRCULAR EXTINCIÓ DE TÍTOLS
D'acord amb el Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret
1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials
«a) Als estudiants que hagueren iniciat estudis universitaris oficials conforme a anteriors
ordenacions, els seran aplicable les disposicions reguladores per les quals hagueren
iniciat els seus estudis, sense perjudici de l'establit en la disposició addicional segona
d'aquest reial decret, fins al 30 de setembre de 2015, en què quedaran definitivament
extingides. No obstant açò, les Universitats, sense perjudici de les normes de
permanència que siguen aplicables, garantiran l'organització d'almenys quatre
convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents a la citada data
d'extinció.»
Per tant:
1. L'alumnat que desitge obtenir el títol de llicenciat, diplomat, arquitecte, arquitecte
tècnic, enginyer o enginyer tècnic haurà d'haver finalitzat totes les assignatures del
seu pla d'estudis abans del 30/09/2017. En cas de no complir amb aquest requisit,
podrà adaptar-se als estudis de Grau que els ha substituït. Aquesta adaptació podrà
realitzar-se en qualsevol moment.
2. L'alumnat que complisca els requisits per a la sol·licitud d'avaluació curricular per
compensació de qualificacions després de la convocatòria C4, podrà sol·licitar-la fins
al 25 de setembre de 2017.
3. El projecte fi de carrera, si hi hagués, haurà de defensar-se abans del 30 de
setembre de 2017.
4. No es podran incorporar al l’expedient crèdits de lliure elecció, ni convalidacions
o reconeixement de crèdits després de la data esmentada.
5. L'expedició de títols i certificats acadèmics no es veu afectada per aquests terminis.
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La Universitat d'Alacant, en l'acord del seu Consell de Govern de 4 de juliol de 2012
s'establia que: "Els estudis regulats amb disposicions anteriors al Reial Decret
1393/2007, de 29 d'octubre, contemplaran 6 convocatòries d'examen que es realitzaran
en els tres anys successius a l'extinció del curs corresponent, sense perjudici de la
disposició transitòria segona del Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es
modifica el Reial Decret 1393/2007."
Pel que, en el cas específic dels estudiants que cursen la doble titulació de
llicenciatura en Dret i llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses, per a
complir amb el requisit de gaudir de sis convocatòries per a les assignatures de tots els
cursos, sense depassar el límit màxim de 30/09/2017, es programaran dues avaluacions
addicionals, una del 2 al 10 de maig de 2017 i una altra en de l'1 al 5 de setembre de
2017, per a superar assignatures del 6è curs. L'alumnat amb assignatures de 6è curs
podrá presentar-se a un màxim de 4 avaluacions en el present curs.
A més,
D'acord amb la 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'estudi en extinció
de títols oficials de primer i segon cicle de la Universitat d’Alacant i estableix que:
“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”.
La convocatòria que resta del règim especial de finalització d'estudis es realitzarà,
per a tots els títols en extinció, del 10-20 de setembre de 2017.
Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació
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