Proposta d’oferta de places i criteris d’admissió per canvi d’estudis
Per al curs acadèmic 2021/22

Atès el que disposa la Normativa d'accés als estudis universitaris de grau de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), aprovada pel Consell de Govern de la UAB el 13/05/2010 i
modificat per acord de Consell de Govern de 14 de març de 2018.
El degà de la Facultat de Filosofia i Lletres,
Proposa a la Junta del Centre:
Primer. Oferir les places de nou accés que es detallen, per als estudiants que compleixin els
requisits d’accés per la via de canvi d’estudis, d’acord amb el que estableix la normativa
indicada, i que desitgin accedir a la UAB per a fer ensenyaments conduents a l’obtenció del
títol de grau següent:
Titulació de grau

Places ofertes

Graduat en Humanitats

4

Graduat en Estudis Anglesos

4

Graduat en Filosofia

4

Graduat en Història

8

Graduat en Ciències de l’Antiguitat

3

Graduat en Història de l’Art

4

Graduat en Llengua i Literatura espanyoles

3

Graduat en Musicologia

3

Graduat en Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística

3

Graduat en Arqueologia

4

Graduat en Antropologia Social i Cultural

4

Graduat en Geografia, Medi Ambient i Planificació

3

Graduat en Estudis de Català i Espanyol

2

Graduat en Estudis d’Anglès i Català

2

Graduat en Estudis d’Anglès i Espanyol

2

Graduat en Estudis d’Anglès i de clàssiques

2

Graduat en Estudis Francesos

2

Graduat en Estudis d’Anglès i de Francès

2

Graduat en Estudis Socioculturals de Gènere

3

Segon. Les persones interessades a accedir a la UAB per la via de canvi d’estudis, han
d’haver tramitat la sol·licitud dins del termini que es detalla a l’apartat cinquè.

1

2
Per a formalitzar la sol·licitud, cal presentar un formulari de sol·licitud segons el model que
lliuri la Gestió Acadèmica del centre que organitza els estudis i acompanyar-lo de la
documentació pertinent.
Tercer. La baremació i selecció de l’expedient acadèmic dels estudiants que sol·licitin
l’accés, es farà d’acord amb els criteris aprovats en la normativa indicada i que són els
següents:
a) Podran sol·licitar l’admissió les persones a les quals se’ls reconegui trenta o més
crèdits del grau de destí.
b) A efectes de valoració d’expedient es tindran en compte els resultats acadèmics
obtinguts a la darrera convocatòria presentada abans de la data de finalització del
termini de presentació de la sol·licitud d’admissió.
c) No podran accedir les persones que en el seu expedient d’origen tinguin assignatures
matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
d) No podran accedir per questa via els estudiants als quals se’ls reconegui un 75% o
més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual volen accedir.
e) Els esportistes d’alt nivell i alt rendiment seran admesos als estudis sol·licitats, sense
que ocupin les places reservades per a aquesta via, sempre que compleixin la resta
de requisits anteriors.
Quart. La resolució d’admissió es publicarà al tauler d’anuncis o web del centre i es detallarà
la relació de persones admeses, en llista d’espera, i també les sol·licituds denegades i el
motiu

de

la

denegació.

També

es

podrà

consultar

en

la

web

del

centre

(http://www.uab.es/lletres), en aquest cas la persona interessada estarà identificada amb el
número de registre i la data de la sol·licitud.
Cinquè. D’acord amb el calendari academicoadministratiu aprovat pel Consell de Govern de
la UAB, el centre estableix el calendari següent:
Per a la sol·licitud d’accés: del 26 de febrer al 6 d’abril de 2021
Publicació de la resolució d’admissió: el dia 4 de juny de 2021
Matriculació: del dia 13 al 17 de setembre de 2021
Publicació, si escau, de les places vacants: el dia 7 de juliol de 2021
Publicació, si escau, d'una segona convocatòria: el dia 21 de juliol de 2021

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 5 de febrer de 2021
El degà de la Facultat de Filosofia i Lletres
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