
 
 

 Canvi d'estudis per interdisciplinarietat entre les titulacions de Grau que 
s’imparteixen en la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB 

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 de 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 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 del primer 
curs en el cas d'ensenyaments a extingir o de 30 crèdits acadèmics en el cas de 
nous plans d'estudis.  

El Deganat de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona manifesta el seu interès per tal que els seus estudiants puguin, si així ho 
desitgen, canviar d’estudis , amb el reconeixement de les matèries cursades fins 
aquell moment. 

Per això, es proposa, per la seva aprovació, l’acord que tot seguit es detalla. 

Article 1 

Els estudiants que havent començat una de les titulacions de Grau impartides a la 
Facultat de Traducció i Interpretació, desitgen abandonar-la per incorporar-se a una 
altra d’aquestes titulacions, impartides en aquest centre docent, podran sol·licitar, 
dins els terminis establerts pel centre, el canvi d'estudis per interdisciplinarietat. 

Article 2 

1. El nombre de places d'estudiants que poden accedir mitjançant la sol·licitud de 
canvi d'estudis per interdisciplinarietat a les titulacions de Grau en Traducció i 
Interpretació i Grau en Estudis d’Àsia Oriental, serà com a màxim del 5% del 
nombre de places que s’ofereixen per aquell curs per a estudiants de nou accés. 

2. El centre podrà sol·licitar al vicerectorat encarregat dels afers acadèmics de grau 
la variació del nombre de places abans esmentat, al·legant les raons que motiven la 
sol·licitud. 

Article 3 

Per l'acceptació del canvi d'estudis per interdisciplinarietat es requerirà que, de 
l'expedient acadèmic de la persona interessada, es puguin reconèixer un mínim de 
30 crèdits a l'oferta conjunta dels estudis de Grau. 

 

 



Article 4 

Per a la resolució de les sol·licituds de canvi d'estudis per interdisciplinarietat serà 
d'aplicació la normativa de trasllat d'expedient, aprovada per la Junta de Govern de 
la UAB el 28/2/2002, pel que fa als criteris i al procediment de resolució. 

Per a la incorporació dels crèdits assolits en els estudis d'origen serà d'aplicació la 
Normativa de reconeixement i transferència de crèdits, aprovada a la Comissió 
d'Afers Acadèmics, per delegació del Consell de Govern de la UAB, el 27/05/2008. 

Article 5 

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

Article 6 

Per a l'acceptació del canvi d'estudis, i en cas que la titulació de Grau a la que es 
vol accedir tingui "nota de tall" en el curs acadèmic en el qual es sol·licita el canvi 
d'estudis per interdisciplinarietat, també es requerirà a la persona interessada que 
disposi de la qualificació d'accés a la universitat corresponent a la darrera 
reassignació de places d'aquell any acadèmic. En cas que el nombre de sol·licituds 
sigui inferior a les places que s’ofereixen, es podrà accedir a la titulació sense 
aquest requisit. 

Article 7 

Atesa la implantació dels estudis de manera progressiva, no s'admetran sol·licituds 
de canvi d'estudis a aquelles persones que s'hagin d'incorporar a cursos de la 
titulació per als quals encara no s'ofereixi docència. 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 8 de juny de 2011 

 


