
Criteris de canvi d'estudis per interdisciplinarietat entre plans 
d'estudis d'ensenyaments estructurats d'acord amb el Reial 

Decret 1497/1987, de 27 de novembre (llicenciatures, 
enginyeries, diplomatures i graduats propis) 

(Aprovat per la Comissió d'Estudis de Grau, el 13/07/2010) 

La Comissió de Preinscripció Universitària del Consell Interuniversitari de Catalunya 
va aprovar, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 1995, el següent: 

Cada universitat podrà autoritzar, si així ho creu convenient, el canvi dins la 
mateixa entre aquells ensenyaments que, per la seva interdisciplinarietat o afinitat 
determini la seva Junta de Govern, i sent-ne informada la Comissió de Preinscripció 
del Consell Interuniversitari de Catalunya en la següent reunió després de la seva 
aprovació. 

L'abast d'aquests canvis serà regulat per cada universitat sempre que l'alumne 
pugui convalidar, com a mínim, la meitat o més de la càrrega lectiva de primer curs 
en el cas d'ensenyaments a extingir o de 30 crèdits acadèmics en el cas de nous 
plans d'estudis." 

Aquest acord es va incloure a les Disposicions transitòries per a l'accés als Graus 
durant el curs acadèmic 2009/2010, aprovat per la Comissió d'Afers Acadèmics de 
la UAB, en la seva sessió de 28 de juliol de 2009. 

Així mateix, en aquest curs acadèmic 2010/2011 s'han implantat els procediments 
d'admissió establerts en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es 
regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i 
els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. 

Tots els aspectes que regulava el document de Disposicions transitòries per a 
l'accés als Graus durant el curs acadèmic 2009/2010, han quedat recollits en el 
Reial Decret 1892/2008, excepte l'acord d'interdisciplinarietat entre titulacions. 

Atès el consens manifestat entre els centres docents de la UAB sobre la necessitat 
de seguir regulant aquest aspecte, es proposa tornar a aprovar, per al curs 
acadèmic 2010-2011, els següents criteris de canvi d'estudis per 
interdisciplinarietat: 

1. Els estudiants que estiguin cursant uns ensenyaments universitaris a la UAB 
(oficials i propis), iniciats i no finalitzats segons anteriors ordenaments educatius 
(llicenciatures, enginyeries, diplomatures i graduats propis) podran sol·licitar el 
canvi d'estudis per interdisciplinarietat a una altra llicenciatura, enginyeria o 
diplomatura que es trobi en procés d'extinció, sense haver de formalitzar la 
preinscripció universitària. 

2. Com a norma general, el canvi d'estudis entre titulacions queda circumscrit als 
ensenyament impartits en un mateix centre docent de la UAB. El canvi d'estudis 
entre titulacions de diferents facultats i/o escoles estarà supeditat a l'establiment 
d'acords entre els centres implicats. 

3. En el cas d'una mateixa titulació que s'oferta a més d'un centre docent de la 
UAB, es podrà sol·licitar el canvi d'estudis per interdisciplinarietat entre diferents 
centres docents, sense necessitat d'haver establert acords previs de col·laboració.  



4. En cap cas es podrà sol·licitar el canvi d'estudis a un graduat propi en procés 
d'extinció. 

5. Per acollir-se al canvi d'estudis, s'hauran de complir les condicions següents: 

a. Estar en disposició de convalidar o adaptar, com a mínim, 30 crèdits dels estudis 
als quals es vol accedir. 
b. Reunir els requisits legals necessaris per a l'accés a la universitat. 
c. Complir amb els requisits addicionals que fixi el centre docent de la UAB per a 
l'any acadèmic que es sol·liciti la interdisciplinarietat, si escau. 
d. En cas que el darrer curs acadèmic d'accés per preinscripció universitària la 
titulació a la qual es vol accedir tingués "nota de tall", es requerirà que els 
estudiants disposin de la qualificació d'accés demanada aquell curs acadèmic 
segons la via d'accés. 

6. El nombre de places d'estudiants que poden accedir mitjançant la sol·licitud de 
canvi d'estudis serà del 5% del nombre de places ofertes a la preinscripció 
universitària pels estudis de grau que s'implanten en substitució. Els centres podran 
sol·licitar al vicerectorat encarregat dels afers acadèmics de grau la variació 
d'aquest nombre de places, al·legant les raons que motiven la sol·licitud. 

7. El calendari de sol·licitud serà fixat i publicat per cada centre. 

8. A més de les condicions recollides a l'apartat "e", per a la resolució de les 
sol·licituds serà d'aplicació la normativa de trasllat d'expedient.  

9. La Comissió encarregada dels afers acadèmics del centre podrà aprovar taules 
d'equivalències per a la resolució de les sol·licituds de canvi d'estudis, així com 
qualsevol proposta de modificació de les correspondències que es puguin produir. 

10. En cas que el curs acadèmic 2010/2011 no es pugui formalitzar la matrícula 
d'assignatures dels ensenyaments antics perquè el curs en el qual s'incorporaria 
l'estudiant ja s'ha extingit, el centre resoldrà el canvi d'estudis tenint en compte el 
nombre de crèdits convalidats o adaptats dels ensenyaments antics: 

a. Fins a 48 crèdits convalidats o adaptats: el centre podrà resoldre el canvi 
d'estudis tant en el grau com en el títol oficial que ha estat substituït pels estudis 
de grau, malgrat se n'hagi iniciat el procés d'extinció. 

b. Més de 48 crèdits convalidats o adaptats: resolució al títol oficial que ha estat 
substituït pels estudis de grau, malgrat se n'hagi iniciat el procés d'extinció. No 
obstant això, la persona interessada podrà manifestar la voluntat d'incorporar-se 
als estudis de grau, malgrat que durant el curs 2010/2011 no pugui formalitzar la 
matrícula d'un nombre raonable de crèdits del nou pla d'estudis perquè la 
universitat no ofereix tots els continguts dels esmentats ensenyaments. 

 


