
Canvi d'itinerari en els estudis de Graduat Superior en Disseny  

(Aprovada per la Junta de Govern de la UAB el 28-2-2002) 

Els estudis de Graduat Superior en Disseny que s'ofereixen a l'Escola Superior de Disseny EINA, 
vinculada a la UAB, d'acord amb el seu pla d'estudis publicat per resolució de data 22 de juny 
de 2000 al BOE de data 28 de juliol de 2000, està estructurat com a una titulació única amb 
tres itineraris: Disseny del Producte, Disseny Gràfic i Disseny d'Interiors. 

Cadascun dels itineraris esmentats té fixat un nombre de places d'accés i els alumnes 
accedeixen directament a un dels itineraris a través de l'Oficina de Preinscripció. 

Fins ara quan un alumne volia canviar d'itinerari dintre dels mateixos estudis havia de tornar a 
sol·licitar plaça a través de l'Oficina de Preinscripció i les assignatures superades podien ser 
objecte de convalidació. 

El Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar que cada universitat pot autoritzar, si així 
ho creu convenient, el canvi d'estudis dins de la mateixa universitat entre aquells 
ensenyaments que, per la seva interdisciplinaritat o afinitat, determini la seva Junta de Govern, 
sense necessitat de tornar a fer preinscripció universitària, 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 plans d'estudis nous. 

Per això, es proposa, per a la seva aprovació, la normativa que tot seguit es detalla. 

 
Article 1 

Els alumnes que cursin estudis de Graduat Superior en Disseny a l'Escola Superior de Disseny 
EINA, vinculada a la UAB, podran sol·licitar canviar d'itinerari, dins els mateixos estudis, sense 
necessitat de sol·licitar plaça a l'Oficina de Preinscripció. 

 
Article 2 

Per a l'acceptació del canvi d'itinerari es requereix que, de l'expedient acadèmic de l'interessat, 
es pugui convalidar o adaptar un mínim de 30 crèdits. 

 
Article 3 

Per a la resolució de les sol·licituds de canvi d'itinerari serà d'aplicació la normativa de trasllat 
d'expedient vigent en cada moment. 


