
 
 

Accés per interdisciplinarietat a les titulacions 
de grau impartides a la Facultat de Biociències 

des de la Llicenciatura en Biologia 

(Aprovat per la Comissió d'Estudis de Grau, el 23/03/2011) 

Seguint el calendari establert per a l'adaptació a l'espai europeu d'educació 
superior, el curs acadèmic 2014/2015 serà l'any d'extinció de la llicenciatura de 
Biologia. 

Actualment la Facultat de Biociències té encara 1.129 estudiants matriculats en la 
titulació de Llicenciat en Biologia. 

Cada curs acadèmic es preveu que uns 100 estudiants, vist el procés esglaonat 
d'extinció de la titulació de Biologia, hagin de canviar als estudis de grau de 
Biologia, ja que no s'oferirà docència de la llicenciatura. 

Atès que el grau de Biologia no podria assumir aquest volum de transvasament 
d'estudiants sense desestructurar la programació docent, i per tal de garantir 
l'ordenament equilibrat entre les titulacions de grau, es proposa aprovar l'acord 
següent: 

1) Seguint la filosofia del pla d'estudis de la llicenciatura de Biologia, i amb 
l'objectiu d'afavorir el major nombre d'adaptacions d'assignatures possibles i 
minimitzar la pèrdua de crèdits per part dels estudiants, es permetrà als alumnes 
de la llicenciatura en Biologia el canvi d'estudis per interdisciplinarietat als graus 
afins a una de les especialitats iniciades a la llicenciatura en Biologia: Branca 
d'Organismes i Sistemes o Branca de Biologia Fonamental. 

2) Es reservaran 15 places per accedir per aquesta via a cadascun dels graus 
següents: Biologia Ambiental, Microbiologia, Genètica i Ciències Biomèdiques, tots 
quatre títols afins a les especialitats/itineraris de la llicenciatura en Biologia. Els 
estudiants que no puguin accedir als estudis per interdisciplinarietat podran 
sol·licitar el canvi d'estudis per extinció al grau de Biologia. 

3) Per a poder accedir a aquestes places s'haurà de realitzar una preinscripció, en 
els terminis que s'estableixin en el mateix centre docent, mitjançant la presentació 
d' una sol·licitud adreçada a la Rectora de la UAB, a la Gestió Acadèmica de la 
Facultat de Biociències, en la qual es podran sol·licitar tres opcions per ordre de 
prioritat. 
 
4) La sol·licitud serà resolta per la rectora de la UAB, a proposta del degà de la 
Facultat de Biociències. 

5) Per a l'acceptació del canvi d'estudis es requerirà que de l'expedient acadèmic de 
la persona interessada es puguin reconèixer un mínim de 30 crèdits de la titulació 
que es desitja continuar. 



 
6) Els criteris d'admissió al grau procedent de la llicenciatura de Biologia es 
prioritzaran de la següent manera: 

a. Amb l'objectiu de reconèixer el treball dels estudiants es valorarà el nombre de 
crèdits superats de cada una de les especialitats, sent el mínim 12 crèdits o 2 
assignatures. En cap cas els crèdits podran ser de lliure elecció. 

b. Baremació ponderada per curs acadèmic de l'expedient del 1r cicle dels 
estudiants. 
 
c. Branca dels estudis cursats d'acord amb les prioritzacions següents:  

Opció A 
Branca Organismes i Sistemes 

Opció B 
Branca Biologia Fonamental 

Prioritat 1 
- Grau de Biologia Ambiental 

Prioritat 1 
- Grau de Ciències Biomèdiques 
- Grau de Genètica 
- Grau de Microbiologia 

Prioritat 2 
- Grau de Ciències Biomèdiques 
- Grau de Genètica 
- Grau de Microbiologia 

Prioritat 2 
- Grau en Biologia Ambiental 

  

7) Les sol·licituds es resoldran segons s'estableix a la Normativa de transferència i 
reconeixement de crèdits, i d'acord amb les taules d'adaptació aprovades. 
 
8) En el cas que algun alumne/a admès no formalitzi la seva matrícula en el termini 
establert, es podrà considerar que desisteix de la seva sol·licitud i la seva plaça 
podrà ser adjudicada a un altre sol·licitant. 

9) Aquesta via d'accés serà d'aplicació fins a l'extinció definitiva de la llicenciatura 
en Biologia. 

 

Comissió d'Estudis de Grau, 23 de març de 2011 

 


