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Introducció 

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha acordat prorrogar la 

Normativa Acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC, del curs 

acadèmic 2019 – 2020, pel curs acadèmica 2020 – 2021, segons l’Acord 

CG/2020/05/51, de 2 de juliol de 2020 del Consell de Govern. 

La Normativa Acadèmica dels estudis de grau i màster de l’EEBE 

(NAGRAMA) es va aprovar segons l’Acord JEEE/2019/01/03, de 27 de juny 

de 2019, de la Junta d’Escola.  

L’acord d’aprovació preveia la seva aplicació per al curs 2019 – 2020 i atès 

el desenvolupament del curs actual es considera convenient prorrogar 

l’aplicació de la normativa pel proper curs 2020 – 2021, en els mateixos 

termes que va ser redactada, excepte la part corresponent a la Normativa 

de Treball de Fi d'Estudis.  

 

Per tant, La Junta d’Escola de l’EEBE  

ACORDA: 

PRORROGAR la Normativa Acadèmica dels estudis de grau i màster de la 

EEBE, per a la seva aplicació al curs 2020 – 2021, excepte la Normativa de 

Treball de Fi d'Estudis.  

AROVAR la Normativa de Treball de Fi d'Estudis, com a part de la 

Normativa Acadèmica de l’Escola, pel curs 2020 – 2021, segon l’Acord 

J.EEBE/2020/01/03 

 

Barcelona, 6 de juliol de 2020 

Acord de pròrroga de l’actual Normativa Acadèmica dels estudis de grau 

i màster de l’EEBE, per a la seva aplicació del curs acadèmic 2020 – 2021 

 

 


