Acord d’oferta de places i criteris d’admissió per canvi d’estudis universitaris
espanyols
Per al curs acadèmic 2021/2022
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 de maig de
2010.
Atesa la proposta del degà de la Facultat de Traducció i Interpretació,
La Junta de Facultat del Centre acorda:
Primer. Oferir les places de nou accés que s’indiquen, per als estudiants que compleixin els
requisits d’accés per la via de canvi d’estudis universitaris espanyols, d’acord amb el que
estableix la normativa esmentada, i que vulguin accedir a la UAB per a fer ensenyaments
conduents a l’obtenció dels títols de grau següents:
Titulació de grau

Places ofertes

Grau en Traducció i Interpretació - Anglès

10

Grau en Traducció i Interpretació - Francès

3

Grau en Traducció i Interpretació - Alemany

2

Grau en Estudis d’Àsia Oriental - Xinès

2

Grau en Estudis d’Àsia Oriental - Japonès
Grau en Estudis d’Espanyol i de Xinès: Llengua, Literatura i Cultura

2
2

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 s’indica en 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 la selecció de l’expedient acadèmic dels estudiants que sol·licitin
l’accés es fan d’acord amb els criteris aprovats en la normativa esmentada i que són els
següents:
a) Primer: estudis de la branca d’Arts i Humanitats
Segon: resta d’estudis
b) Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits
reconeguts.
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c)

Les persones que demanin l’accés per al Grau en Traducció i Interpretació (Anglès),
hauran de superar una prova d’anglès. La qualificació d’aquesta prova serà Apte o No
Apte.

Quart. La resolució d’admissió es publica al tauler d’anuncis del centre i s’hi detalla la relació
de persones admeses i en llista d’espera, i també les sol·licituds denegades i el motiu de la
denegació.

També

es

pot

consultar

al

web

del

centre,

a

l’adreça

http://www.uab.cat/traducciointerpretacio ; en aquest cas la persona interessada és
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:
Sol·licitud d’accés: del dia 26 de febrer al dia 6 d’abril de 2021
Realització de la prova d’anglès (només per aquelles persones que demanin l’accés per al
Grau en Traducció i Interpretació – Anglès-): a determinar
Publicació de la resolució d’admissió: dia 14 de juny de 2021
Matriculació: pendent de publicar el calendari de matriculació del curs 2021/2022
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Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mes a comptar des del dia següent al de la notificació
d’aquest acte, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de la possibilitat d’interposar
potestativament recurs de reposició previ al contenciós administratiu davant el rector o la
rectora de la UAB, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent a la recepció
d’aquesta notificació o, si s’escau, des del dia següent de la seva publicació, de conformitat
amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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