Proposta d’oferta de places i criteris d’admissió per canvi d’estudis
Per al curs acadèmic 2013/2014

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).
La degana de la Facultat de Ciències de l’Educació,
Proposa a la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la Facultat:
Primer. Ofertar les places de nou accés, que es detallen, per als estudiants que hagin superat
estudis universitaris espanyols parcials, o que hagin superat estudis universitaris parcials
provinents de sistemes educatius estrangers recollits a l’article 38.5 de la Llei orgànica d’educació,
d’acord amb el que estableix la normativa indicada, 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:
Percentatge
Titulació de grau

Torn

de places
reservades

Total
places

Grau en Educació Infantil

Tarda

1%

2

Grau en Educació Primària

Tarda

3%

9

Grau en Educació Social

Matí

5%

4

Grau en Pedagogia

Matí

5%

4

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.
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.
c) Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran d’acord amb els criteris següents:
1) Es calcularà la nota mitjana dels crèdits reconeguts d’acord amb els criteris següents:

2

1.1) Les assignatures qualificades com a apte, convalidada, assolida, reconeguda,
anul·lada, o de fase curricular que no tinguin cap nota associada no es tindran en
compte per al barem de l’expedient
1.2.) Es puntuarà les matèries adaptades amb la qualificació de l’assignatura prèvia.
1.3.1.) La nota mitjana dels crèdits provinents d’expedients de plans d’estudis
estructurats en crèdits es calcularà d’acord amb la fórmula següent:
CR=[suma de (PxNm)]/Nt
On CR= Nota mitjana dels crèdits reconeguts
P= Puntuació de cada matèria reconeguda
Nm= Nombre de crèdits que integren la matèria reconeguda
Nt= Nombre de crèdits reconeguts en total
1.3.2.) La nota mitjana dels crèdits provinents d’expedients de plans d’estudis no
estructurats en crèdits, es calcularà d’acord amb la següent fórmula:
CR=[(2xsuma de Pa)+suma de Ps]/[(2xNa)+Ns]
On CR= Nota mitjana dels crèdits reconeguts
Pa= Puntuació de cada matèria anual reconeguda
Ps= Puntuació de cada matèria semestral reconeguda
Na= Nombre d’assignatures anuals reconegudes
Ns= Nombre d’assignatures semestrals reconegudes
El valor de P, Pa i Ps dependrà de com estigui qualificada la matèria:
En el cas que la matèria hagi estat qualificada amb valors quantitatius serà igual a la
nota quantitativa que consti a l’expedient.
En el cas que la matèria hagi estat qualificada amb valors qualitatius s’obtindrà
d’acord amb el barem següent:
No presentat= 0
Apte per compensació= 0
Suspens= 2,5
Aprovat= 6
Notable= 8
Excel·lent= 9,5
Matrícula d’honor= 10
En el cas d’expedients no provinents del sistema educatiu espanyol, el valor de P, Pa, i
Ps s’obtindrà mitjançant el procediment següent, ordenats per prelació: a) les
equivalències de qualificacions estrangeres aprovades pel Ministeri amb les
competències corresponents, b) de no existir les anteriors, amb les equivalències de
qualificacions estrangeres aprovades per la comissió delegada pel Consell de Govern
amb competències sobre l’ordenació acadèmica dels estudis de grau, c) de no existir
les anteriors, i si la UAB ha signat un conveni de col·laboració amb la universitat
d’origen, s’aplicarà la qualificació que determini el coordinador d’intercanvi del centre,
d) de no existir aquest conveni, s’aplicarà un 5,5 com a nota mitjana dels crèdits
reconeguts.
2) A continuació es ponderarà la nota mitjana obtinguda amb la qualificació d’accés a la
universitat, d’acord amb el procediment següent: el càlcul de la nota mitjana de l’expedient
acadèmic es farà d’acord amb la fórmula següent:
NP=(NAx0,6)+(CRx0,4)
NP= Nota ponderada
NA= Nota d’accés a la universitat
CR= Nota dels crèdits reconeguts
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: de l’1 al 28 de març de 2013
Publicació de la resolució d’admissió: 25 de juny de 2013
Matriculació: pendent de concretar fins l’aprovació del calendari acadèmic administratiu del curs
2013-14, però que es situarà durant la 2a quinzena de juliol
Publicació, si escau, de les places vacants: entre el 30 i 31 de juliol
Publicació, si escau, d'una segona convocatòria: del 2 al 6 de setembre de 2013

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 7 de gener de 2013
La degana de la Facultat de Ciències de l’Educació,

Núria Gorgorió Solà

