CANVI DE TITULACIÓ PER INTERDISCIPLINARIETAT ENTRE EL PROGRAMA
SIMULTANI D’ENGINYERIA INFORMÀTICA I DE LLICENCIATURA EN
MATEMÀTIQUES I LES TITULACIONS D’ENGINYERIA INFORMÀTICA I DE
LLICENCIAT EN MATEMÀTIQUES
(Aprovat pel Consell de Govern en data 14-07-2005)

Preàmbul
La Comissió d’Afers Acadèmics en la seva sessió de data 15 de juny de 2005 va
aprovar l’ordenació acadèmica del programa simultani d’Enginyeria Informàtica i
Llicenciatura en Matemàtiques que inclou les condicions que han de complir els
alumnes per a obtenir ambdues titulacions.
Aquests alumnes accedeixen directament al programa, que disposa de codi propi,
mitjançant la preinscripció universitària i en finalitzar els estudis estaran en situació de
disposar dels títols de les dues titulacions de forma independent.
Si posteriorment a l’inici dels estudis del programa simultani, l’alumne desitja
abandonar una de les dues titulacions per a cursar-ne només una, i en aplicació de
l’article 10. Cambio de estudios del Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, por el

que se establece la normativa básica para el acceso a los estudios universitarios de
caràcter oficial, ha de tornar a fer la preinscripció universitària.

D’altre banda, 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.
És per això, que es proposa, per a la seva aprovació, la normativa que tot seguit es
detalla.

Article 1.
Els alumnes que havent accedit al programa simultani d’Enginyeria Informàtica i de
Llicenciatura en Matemàtiques, desitgin abandonar-lo per a continuar una de les dues
titulacions podran sol·licitar el canvi corresponent, sense necessitat de sol·licitar plaça
a l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.

Article 2.
Per a l’acceptació del canvi d’estudis 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’estudis serà d’aplicació la normativa de
trasllat d’expedient acadèmic vigent.
Bellaterra (Cerdanyola del V.) juny de 2005

