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1. OBJECTE
Definir el procés pel qual es gestiona la concessió de premis extraordinaris de
grau o màster universitari en la Universitat d’Alacant.
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Alumnat d’un estudi de grau o màster universitari de la Universitat d’Alacant
egressat en l’estudi en el curs acadèmic immediatament anterior.
Disposició transitòria. Aquest procediment i la normativa a què fa referència
s’aplicarà també a l’alumnat egressat dels estudis que s’extingiran de
llicenciatura, enginyeria i arquitectura impartits en la Universitat d’Alacant fins al
curs acadèmic 2014-2015, a partir del qual ja no es podran elevar propostes de
premi extraordinari per a aquestes titulacions en extinció.
3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA
 Normativa UA de premis extraordinaris per a estudis oficials de grau, màster
i doctorat.
 Article vuitè de l’Ordre de 30 de abril de 1990 per la qual es regula el
procediment d’expedició de determinats títols i diplomes oficials d’educació
superior i de postgrau (BOE del 9 de maig): “Estan exempts del pagament
de la taxa per expedició i impressió dels títols o diplomes a què fa referència
aquesta ordre aquells que es troben en alguna de les situacions següents:
a) haver obtingut premi extraordinari”.
4. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT
Al mes d’octubre, una vegada acabat el curs acadèmic i tancades totes les
actes de qualificació d’estudiants, la Secretaria del Centre obté des del mòdul
Desenvolupaments propis, apartat EXPEDIENT, d’UXXI-AC (F01-PC06), el
llistat 10 Alumnat que acabà pla (amb qualif.) per cada titulació de grau o
màster. S’ha d’indicar el curs acadèmic que ha acabat i deixar en blanc la
convocatòria perquè isca l’alumnat que ha acabat en qualsevol convocatòria
del curs.
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UXXI-AC. Desenvolupaments propis. EXPEDIENT

El personal de Secretaria elabora un dossier amb relació prioritzada de les
candidatures per estudi de grau/màster que haurien de ser beneficiàries del
premi, en aplicació de la normativa UA, i les fitxes informatives d’aquest
alumnat.
El dossier el fa arribar a l’equip directiu del Centre, que farà la selecció i
sotmetrà la proposta de premiades i premiats a informe de la Junta de Centre.
Una vegada que la Junta de Centre informa favorablement la proposta, la
Secretaria de la Facultat, amb la col·laboració de la Secretaria del Centre,
envia la proposta, per correu intern, a la Secretaria General perquè l’eleve al
Consell de Govern.
El Consell de Govern ratifica, si escau, les propostes de premi extraordinari
enviades pels centres.
La Secretaria General notifica la concessió del premi a l’alumnat beneficiari, als
centres als quals pertany i al Negociat de Títols del Servei d’Alumnat.
En el termini de tres dies des de la notificació, el personal de Secretaria
incorpora la menció de premi extraordinari a l’expedient acadèmic de
l’estudiant, apartat OBSERVACIONS, d’UXXI-AC (F01-PC06).
5. FORMATS


F01-PC06. UXXI-AC

