Proposta d’oferta de places i criteris d’admissió per canvi d’estudis universitaris estrangers
Per al curs acadèmic 2019-2020

Atès el que disposa la Normativa Acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona aplicable als estudis
universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret
861/2010, de 2 de juliol (Acord de Consell de Govern de 2 de març de 2011 i posteriors modificacions), títol I (Accés
als estudis universitaris de Grau).
El degà de la Facultat de Ciències de l’Educació,
Proposa a la Junta Permanent de la Facultat:
Primer. Ofertar les places de nou accés, que es detallen, per als estudiants que hagin superat estudis universitaris
estrangers parcials o totals sense homologació ni equivalència dels seus títols a Espanya i que desitgin accedir a
la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB per a fer ensenyaments conduents a l’obtenció del títol de Grau
següents:

Torn

Percentatge de places
reservades

Total places

Grau en Educació Infantil

Tarda

1%

2

Grau en Educació Primària

Tarda

1%

3

Grau en Educació Social

Matí

1%

1

Grau en Pedagogia

Matí

1%

1

Titulació de grau

Segon. Les persones interessades a accedir a la UAB per la via de canvi d’estudis per a persones amb titulacions
universitàries estrangeres parcials, o totals sense homologació ni equivalència dels seus títols a Espanya, han
d’haver tramitat la sol·licitud dins del termini que s’indica a l’apartat cinquè.
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)

Primer, les persones procedents d’estudis afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.

b)

Segon, les persones procedents d’estudis no afins a la branca de coneixement dels estudis sol·licitats.
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c)

Les places s’assignaran a les persones del primer grup d’acord amb l’oferta de places i la nota mitjana
dels crèdits convalidats.

d)

En el cas que quedin places vacants s’assignaran a les persones del segon grup d’acord amb el nombre
de places sobrants i la mitjana dels crèdits convalidats.

e)

En el cas que totes les places es cobreixin amb alumnes del primer grup i quedin alumnes d’aquest grup
sense plaça, aquests quedaran en llista d’espera. S’elaborarà una segona llista d’espera per a les
persones procedents del segon grup, les quals podrien optar a les places si no quedessin cobertes per
les persones del primer grup.

Quart. La resolució d’admissió es publicarà al tauler d’anuncis 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, www.uab.cat/ciencies-educacio, 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 1 de març al 3 d’abril de 2019
Publicació de la resolució d’admissió: 17 de juny de 2019
Matriculació: pendent de concretar fins l’aprovació del calendari acadèmic administratiu del curs 2019-20, però
que es situarà durant la 2a quinzena de juliol de 2019

El degà de la Facultat de Ciències de l’Educació,
Joaquín Gairín Sallán
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