
 

Ordenació acadèmica de les titulacions d'Administració i Direcció 
d'Empreses i de Dret  

(Aprovada per la Junta de Govern de la UAB el 28-2-2002) 

  

La Comissió d'Ordenació Acadèmica en la seva sessió de data 2 de maig de 2001 va aprovar la 
normativa acadèmica de la doble titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i de Dret que 
inclou les condicions que han de complir els alumnes per a obtenir ambdues titulacions, i que 
recullen aspectes de preinscripció dels alumnes, dels crèdits optatius que han de cursar, del 
règim de permanència aplicable i de l'abandonament de l'opció de la doble titulació. 

Amb la posada en marxa dels processos acadèmics adients per a l'organització i la impartició 
d'aquests estudis s'han observat alguns altres aspectes de l'ordenació acadèmica que no havien 
estat contemplats a la normativa anterior i que són necessaris regular. 

 
1. Pla d'estudis. Per a la gestió acadèmica del programa conjunt de les titulacions 
d'Administració i Direcció d'Empreses i de Dret es crea un pla d'estudis conjunt a l'aplicatiu 
corresponent, al qual únicament accediran els alumnes que s'hagin inscrit al codi corresponent 
en el moment de realitzar la preinscripció universitària i que hi hagin obtingut plaça. 

 
2. Codi de les assignatures. Les assignatures que formin part del pla d'estudis del programa 
conjunt (troncals, obligatòries i optatives d'ambdues titulacions) mantindran el mateix codi que 
al pla d'estudis d'origen. 

 
3. Règim de permanència. Els alumnes del programa conjunt estan subjectes a les condicions
establertes a la normativa de permanència dels alumnes de la UAB aprovada pel Consell Social. 

 
4. Abandonament del programa conjunt. Els alumnes que desitgin abandonar el programa 
conjunt per a realitzar una única de les dues titulacions hauran de sol·licitar-ho a la gestió 
acadèmica. La universitat articularà els mecanismes de canvi corresponents amb l'Oficina de 
Preinscripció. 

Les assignatures que hagin superat en el programa conjunt li seran adaptades als estudis que 
els alumnes hagin escollit d'acord amb allò que regula la Normativa de Convalidacions, 
adaptacions i equiparacions de la UAB. 

 
5. Incorporació d'alumnes d'ADE o de Dret. Els alumnes que es trobin cursant la titulació 
d'ADE o de DRET i que desitgin realitzar el programa conjunt, caldrà que formalitzin la 
corresponent sol·licitud d'accés a l'Oficina de Preinscripció per tal d'obtenir l'accés al programa 
conjunt. 

Un cop els alumnes hagin obtingut plaça es matricularan en el programa conjunt i les 
assignatures cursades anteriorment i que tinguin equiparació en el programa conjunt, seran 
equiparades d'acord amb allò que regula la Normativa de Convalidacions, adaptacions i 
equiparacions de la UAB. 

 
6. Incorporació de llicenciats al programa. Els llicenciats d'ADE o de DRET no podran 
accedir al programa conjunt. Si desitgen cursar els altres estudis, hauran de realitzar la 
preinscripció universitària per la via corresponent, i cursar els estudis en la seva integritat.



 
7. Certificacions de primer cicle. Als alumnes que segueixin el programa conjunt se'ls podrà 
lliurar certificació de superació del primer cicle en el moment que hagin superat les assignatures
que composen el primer cicle de la titulació d'ADE i/o de DRET. 

 
8. Incorporació de diplomats en Ciències Empresarials. La UAB arbitrarà conjuntament 
amb l'Oficina de Preinscripció les mesures adients per a l'accés dels diplomats en Ciències 
Empresarials al programa conjunt. En tot cas, aquests alumnes no tindran accés directe al 
segon cicle de la titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i se'ls aplicarà adaptació i/o 
convalidació de les assignatures que tinguin equivalència amb les que composen el programa 
conjunt, d'acord amb allò que regula la Normativa de Convalidacions, adaptacions i 
equiparacions de la UAB. 

 
9. Adscripció administrativa del programa. El programa conjunt d'Administració i Direcció 
d'Empreses i Dret s'adscriu administrativament a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials. 


