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Títol I. Disposicions generals 

Article 1 

La present normativa serà d'aplicació a aquells alumnes que vulguin accedir a uns estudis de 
segon cicle o al segon cicle d'uns estudis de primer i segon cicle des d'una titulació prèvia, que 
s'imparteixen als centres integrats i als centres adscrits d'aquesta universitat a què fan 
referència els articles 84 i 85.1 dels Estatuts de la UAB, segons els nous plans d'estudis 
elaborats d'acord amb el RD 1497/87, de 27 de novembre. 

Article 2 

Els alumnes que hagin superat el primer cicle d'uns estudis en una altra universitat i que 
vulguin cursar el segon cicle de la mateixa titulació a la UAB, hauran d'accedir-hi per la via de 
trasllat d'expedient. 

Article 3 

1. Només donen dret a accedir directament al segon cicle d'un estudi les titulacions que fixin les 
directrius generals pròpies del pla d'estudis, o les ordres ministerials que les desenvolupen. 

2. Només podran accedir directament al segon cicle d'un estudi els alumnes que estiguin en 
possessió d'una de les titulacions a què es fa referència en l'apartat anterior. 

Article 4 

Podran accedir als estudis de segon cicle o al segon cicle d'uns estudis de primer i segon cicle 
els alumnes que hagin superat el primer cicle d'un pla d'estudis no reformat, sempre i quan 
existeixi l'equivalència corresponent, d'acord amb el Reial decret 1954/1994, de 30 de 
setembre, sobre homologació de títols als del Catàleg de títols universitaris oficials creat pel 
Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre. 

Article 5 

Anualment la Junta de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona fixarà el nombre 
d'alumnes que poden accedir als estudis de segon cicle i al segon cicle d'estudis de primer i 
segon cicle que ho tinguin previst. 

Títol II. Preinscripció i adjudicació de les places 

Article 6 

L'òrgan competent per a resoldre les sol·licituds d'accés a uns estudis de segon cicle o al segon 
cicle d'uns estudis de primer i segon cicle serà el rector a proposta del degà o del director del 



centre responsable de l'organització dels estudis.

Article 7 

La Junta de Govern, a proposta de cada centre, aprovarà el període de preinscripció i els criteris
per a l'ordenació de les sol·licituds presentades per a accedir a cadascun d'aquests estudis.  

Article 8 

El període de preinscripció i els criteris esmentats s'hauran de fer públics a cada centre, pels 
mitjans habituals, abans del moment de la preinscripció. 

Article 9  

Els criteris que cada centre proposi per a la seva aprovació a la Junta de Govern s'hauran 
d'ajustar a les directrius següents: 

a) Els centres podran exigir la realització d'una prova específica, que pot tenir 
caràcter eliminatori. 
b) La baremació de l'expedient acadèmic es farà tenint en compte només el primer 
cicle dels estudis d'origen. 
c) La baremació de l'expedient acadèmic s'haurà d'ajustar a la taula d'equivalències 
que estableix l'apartat 4 de l'annex I del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, i 
que s'indica tot seguit: 

- suspès 0 
- aprovat 1 
- notable 2 
- excel·lent 3 
- matrícula d'honor 4 
- no presentat o convocatòria anul·lada, no es comptabilitza 

d) La mitjana de l'expedient acadèmic s'obtindrà de la manera següent: 

- El nombre de crèdits que correspon a cada assignatura es multiplicarà 
per la qualificació que l'alumne hagi obtingut en la darrera convocatòria. 
- Se sumaran tots aquests resultats i es dividirà per la suma total dels 
crèdits corresponents a aquestes assignatures. 

e) El centre podrà tenir en compte altres mèrits per a l'ordenació de les sol·licituds 
d'accés a aquests estudis. 

Article 10 

Per a l'adjudicació de les places dels estudis esmentats les sol·licituds seran ordenades de 
major a menor per la suma de cadascuna de les puntuacions obtingudes segons els criteris 
abans exposats. 

Article 11 

La proposta dels degans i dels directors de centre per a l'adjudicació de les places dels estudis 
corresponents haurà de contenir tots els sol·licitants ordenats de major a menor puntuació, 
incloent els alumnes per als quals es proposa l'admissió, els alumnes que queden en llista 
d'espera, si fos el cas, i els alumnes que es proposa que no siguin admesos. 

Els centres notificaran la resolució del rector als interessats i faran pública la llista d'admesos i 
exclosos pels mitjans habituals. 



Article 12 

Es podrà convenir amb la resta d'universitats públiques catalanes l'establiment de criteris 
conjunts per a l'admissió d'alumnes a alguns dels estudis esmentats.  

Aquests criteris d'avaluació i adjudicació hauran de ser publicats prèviament al període de 
preinscripció 

Títol III. Complements de formació 

Article 13 

El centre que imparteix els estudis de segon cicle o el segon cicle d'estudis de primer i segon 
cicle fixarà les assignatures i els criteris per a superar els complements de formació establerts 
per les respectives ordres ministerials. 

Article 14 

Els complements de formació podran ser cursats atenent a alguns dels criteris següents:  

a) Assignatures superades dintre del pla d'estudis d'origen que siguin 
idèntiques, amb la mateixa codificació, que les fixades com a 
complements de formació. Aquests crèdits s'adaptaran en l'expedient 
acadèmic de l'alumne dels estudis de segon cicle o del segon cicle dels 
estudis de primer i segon cicle. 
 
b) Com a crèdits de lliure elecció de la titulació que li doni accés als 
estudis de segon cicle o al segon cicle d'uns estudis de primer i segon 
cicle. Aquests crèdits s'adaptaran en l'expedient acadèmic de l'alumne 
dels estudis de segon cicle o del segon cicle dels estudis de primer i 
segon cicle. 
 
c) Si l'alumne ha superat assignatures en el pla d'estudis per mitjà del 
qual ha accedit al segon cicle que tenen un contingut equivalent als 
complements de formació, podrà sol·licitar-ne la convalidació. 
 
d) Les matèries que configuren els complements de formació podran ser 
superades simultàniament al segon cicle que cursa l'alumne. No obstant 
això, el centre que imparteix els estudis pot fixar els complements de 
formació que, per constituir prerequisits de les matèries del segon cicle 
corresponent, han de ser superats amb anterioritat a les mateixes. 
 
e) Els alumnes que han accedit a uns estudis de segon cicle o al segon 
cicle d'uns estudis de primer i segon cicle, podran cursar els 
complements de formació simultàniament amb la titulació d'origen. En 
aquest cas l'autorització de simultaneïtat serà automàtica. 

Títol IV. Condicions acadèmiques 

Article 15 

Els alumnes que accedeixen a uns estudis de segon cicle o al segon cicle d'uns estudis de 
primer i segon cicle hauran de sol·licitar la simultaneïtat per a continuar els estudis previs que li 
han permès l'accés, excepte que només vulguin cursar els complements de formació necessaris.

Capítol I. Crèdits a superar per a obtenir el títol de llicenciat o enginyer 

Article 16 



Els alumnes que hagin accedit al segon cicle d'uns estudis de primer i segon cicle hauran de 
superar el nombre de crèdits total fixat en el pla d'estudis corresponent per tal d'obtenir el títol 
de llicenciat o enginyer, tenint en compte el nombre de crèdits superats en el primer cicle que li 
ha donat accés al segon cicle que cursa. 

Article 17 

Els alumnes que hagin accedit a uns estudis de només segon cicle hauran de superar un mínim 
de 300 crèdits per tal d'obtenir el títol de llicenciat o enginyer, tenint en compte el nombre de 
crèdits superats en el primer cicle que li ha donat accés al segon cicle que cursa. 

Article 18 

En el cas que la suma dels crèdits fixats per al segon cicle d'uns estudis de primer i segon cicle, 
o en els estudis de només segon cicle, i els crèdits del primer cicle superat per l'alumne sigui 
inferior al nombre de crèdits exigits en els articles 16 i 17, el centre determinarà les 
assignatures complementàries que l'alumne haurà de superar per tal d'obtenir el títol de 
llicenciat o enginyer. 

Article 19 

1. En el cas que la suma de crèdis fixats per al segon cicle d'uns estudis de primer i segon cicle, 
o en els estudis de només segon cicle, i els crèdits del primer cicle superat per l'alumne sigui 
superior al nombre de crèdits exigits en els articles 16 i 17, l'alumne podrà sol·licitar la 
convalidació / adaptació de les assignatures del primer cicle per assignatures del segon cicle a 
cursar.  

2. El nombre de crèdits a superar per l'alumne en el cas anterior haurà de ser, com a mínim, la 
diferència de crèdits entre els crèdits superats al primer cicle que li ha donat accés i el nombre 
de crèdits del pla d'estudis de primer i segon cicle que cursa, o 300 crèdits quan l'alumne cursa 
uns estudis de només segon cicle. 

Capítol II. Substitució d'assignatures 

Article 20 

Si l'alumne en el primer cicle dels estudis d'origen ha superat assignatures que en els estudis 
de segon cicle o al segon cicle dels estudis de primer i segon cicle tenen la consideració 
d'assignatures optatives haurà de cursar altres assignatures optatives diferents fins a completar 
la càrrega lectiva exigida al pla d'estudis. 

Article 21 

Les assignatures troncals o obligatòries dels estudis de segon cicle o del segon cicle d'uns 
estudis de primer i segon cicle que l'alumne hagi superat com a assignatures troncals o 
obligatòries en el primer cicle dels estudis d'origen, que siguin idèntiques, amb la mateixa 
codificació, hauran de ser substituïdes amb la finalitat que l'alumne obtingui els crèdits 
necessaris per a l'obtenció del títol. 

Article 22 

Les assignatures troncals o obligatòries dels estudis de segon cicle o del segon cicle d'uns 
estudis de primer i segon cicle que l'alumne hagi superat com a assignatures de lliure elecció en
el primer cicle dels estudis d'origen, que siguin idèntiques, amb la mateixa codificació, hauran 
de ser substituïdes amb la finalitat que l'alumne obtingui els crèdits necessaris per a l'obtenció 
del títol. 



Article 23 

Les assignatures optatives o de lliure elecció superades per l'alumne en el primer cicle dels 
estudis d'origen, però que no siguin necessàries per assolir el nombre de crèdits exigits en el 
primer cicle del pla d'estudis corresponent podran ser adaptades en els estudis de segon cicle o 
en el segon cicle dels estudis de primer i segon cicle. 

Article 24 

L'alumne podrà cursar de nou les assignatures troncals o obligatòries dels estudis de segon cicle
o del segon cicle dels estudis de primer i segon cicle que tinguin un alt índex de coincidència de 
continguts amb assignatures superades en el primer cicle dels estudis d'origen, si considera que 
és beneficiós per al coneixement de la matèria. 

La substitució de les assignatures esmentades haurà de ser sol·licitada per l'alumne i serà 
resolta pel coordinador de titulació corresponent.  

Article 25 

Si l'alumne ha cursat, parcialment o totalment, el segon cicle d'uns estudis que li dóna accés als
estudis de segon cicle o al segon cicle d'uns estudis de primer i segon cicle, podrà sol·licitar la 
convalidació d'assignatures ja superades en aquest segon cicle per altres de segon cicle dels 
estudis als quals ha accedit. 

Article 26  

Per a la substitució d'assignatures troncals o obligatòries dels estudis de segon cicle o del segon 
cicle dels estudis de primer i segon cicle els centres han de seguir els criteris següents: 

- Podran ser substituïdes per una o vàries assignatures del pla d'estudis 
que cursa l'alumne o d'altres plans d'estudis, d'acord amb el criteri del 
coordinador de titulació. 

- Amb la substitució s'ha d'aconseguir que l'alumne superi en el seu 
currículum el nombre de crèdits mínim per a l'obtenció del títol 
corresponent. 

Títol V. Alumnes amb estudis estrangers 

Article 27 

L'alumne amb estudis estrangers superats totalment que sol·liciti accedir a uns estudis de 
segon cicle o al segon cicle d'uns estudis de primer i segon cicle haurà de tenir homologat el 
seu títol pel Ministeri d'Educació i Cultura per una titulació de les que donen accés als estudis 
per als quals l'interessat sol·licita l'accés. 

Article 28 

Si l'alumne té superats estudis estrangers parcials, o el Ministeri d'Educació i Cultura li ha 
denegat l'homologació dels estudis estrangers superats totalment, haurà de sol·licitar la 
convalidació d'estudis d'una titulació de les que imparteix la UAB i que donen accés als estudis 
de segon cicle o al segon cicle d'uns estudis de primer i segon cicle, la qual s'ajustarà als 
criteris següents: 

a) Presentació de la sol·licitud de convalidació a la secretaria del centre que 
imparteix els estudis que vol convalidar, acompanyada de la documentació que 
acrediti la superació d'estudis estrangers i la resolució denegatòria de l'homologació 



del títol estranger, si escau.

b) Per poder accedir als estudis de segon cicle o al segon cicle d'uns estudis de 
primer i segon cicle, la convalidació haurà d'incloure, com a mínim, tot el primer 
cicle dels estudis per als quals ha sol·licitat la convalidació. 

c) Per accedir als estudis de segon cicle o al segon cicle d'uns estudis de primer i 
segon cicle, l'alumne, prèviament, formalitzarà la matrícula dels estudis convalidats 
i abonarà el preu corresponent a les assignatures convalidades. 

Article 29 

Els alumnes compresos en l'article anterior hauran de sol·licitar la simultaneïtat d'estudis en els 
casos següents: 

a) Quan l'alumne vulgui formalitzar la matrícula dels estudis de segon cicle o del 
segon cicle d'uns estudis de primer i segon cicle en el mateix curs acadèmic que 
formalitza la matrícula dels estudis convalidats. 

En aquest cas, la concessió de la simultaneïtat d'estudis serà automàtica però 
només es concedirà per matricular les assignatures convalidades i les dels estudis 
als quals ha accedit. 

b) Quan l'alumne vulgui continuar els estudis per als qual se li ha concedit la 
convalidació i els estudis de segon cicle o el segon cicle d'uns estudis de primer i 
segon cicle. 

En aquest cas, la sol·licitud de simultaneïtat d'estudis serà resolta d'acord amb els 
criteris generals establerts. 

Disposició final 

Les condicions acadèmiques incloses en el Títol IV també seran d'aplicació als alumnes que 
hagin iniciat uns estudis de només segon cicle, o el segon cicle d'uns estudis de primer i segon 
cicle, abans l'entrada en vigor de la present normativa. 

  

Modificació de la Normativa d'accés a segon cicle des de titulacions prèvies, aprovada 
pel Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona en data 31 d'octubre 
de 2003. 

ANTECEDENTS: 
 
· El Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen les directrius generals 
comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa a tot el 
territori espanyol, i les seves modificacions posteriors, en el seu article 6.2 
estableix, amb caràcter general, que l'obtenció del títol oficial de llicenciat o enginyer exigirà la 
superació mínima de 300 crèdits. 
 
· En aquest sentit, la Normativa d'accés a segon cicle des de titulacions prèvies va ser aprovada 
pel Consell de Govern en data 27 de juny de 2002, regula, entre d'altres aspectes, els supòsits 
diferents en què es poden trobar els alumnes que cursen uns estudis de només segon cicle o 
accedeixen al segon cicle d'uns estudis de primer i segon cicle, així com el còmput de crèdits en 
aquests casos. 
 
· Aquesta normativa està estructurada amb la idea que als alumnes que accedeixen a uns 
estudis de només segon cicle o al segon cicle d'un estudis de primer i segon cicles només se'ls 



computen els crèdits superats al primer cicle que li ha donat accés, però no es computen la 
resta de crèdits que hagin pogut superar en els estudis d'origen. 

Sembla que aquesta exigència contradiu l'esperit de la norma per a l'obtenció del títol oficial de 
llicenciat o enginyer amb una superació mínima de 300 crèdits, ja que els alumnes poden 
assolir aquest mínim de crèdits si es computa el total de crèdits superats prèviament, tot 
respectant les exigències del pla d'estudis al qual accedeix. 

D'altra banda s'ha observat que les referències de l'article 18 i 19 de la mateixa normativa són 
incorrectes i, per tant, correspon esmenar l'error. 

 
PROPOSTA D'ACORD: 

Modificar la Normativa d'accés a segon cicle des de titulacions prèvies, aprovada pel Consell de 
Govern en data 27 de juny de 2002, en els termes següents: 
 
Primer.- Substituir el Capítol I del Títol IV "Crèdits a superar per a obtenir el títol de llicenciat o 
enginyer", articles 16 a 19 pel redactat següent: 
 
Article 16 

Per a l'obtenció del títol de llicenciat o enginyer d'uns estudis de primer i segon cicle, l'alumne 
que hagi accedit directament al segon cicle haurà d'acreditar la superació dels requisits exigits a
aquest segon cicle i del nombre de crèdits total fixat en el pla d'estudis corresponent, tenint en 
compte els estudis cursats prèviament. 

Article 17 

Per a l'obtenció del títol de llicenciat o enginyer d'uns estudis de només segon cicle, l'alumne 
haurà d'acreditar la superació dels requisits exigits al pla d'estudis corresponent i d'un mínim de
300 crèdits tenint en compte els estudis cursats prèviament. 

Article 18 

Els alumnes que estiguin en possessió del títol de llicenciat o enginyer i accedeixen al segon 
cicle d'uns estudis de primer i segon cicle o a uns estudis de només segon cicle, només hauran 
d'acreditar la superació dels requisits exigits en el pla d'estudis que cursa. 

Article 19 

1. L'alumne podrà sol·licitar convalidacions i/o adaptacions dels crèdits superats en els estudis 
cursats prèviament, per assignatures del segon cicle dels estudis de primer i segon cicle o de 
només segon cicle al qual ha tingut accés, sempre que el nombre de crèdits totals cursats i 
superats en el conjunt del currículum de l'alumne sigui el mínim exigit en els article 16 i 17 
respectivament, sense tenir en consideració el nombre de crèdits convalidats i/o adaptats. 

2. Si el nombre de crèdits totals cursats i superats en conjunt, abans esmentat és inferior al 
mínim exigit en els article 16 i 17 respectivament, el centre determinarà les assignatures 
complementàries que l'alumne haurà de superar per tal d'obtenir el títol de llicenciat o 
enginyer. 
 
Segon.- Suprimir els articles 23 i 25 del Capítol II del Títol IV "Substitució d'assignatures". 
 
Tercer.- Afegir un nou article 20 al Capítol II del Títol IV "Substitució d'assignatures", amb el 
redactat següent: 

Article 20 



Aquest Capítol només serà d'aplicació als alumnes que, tenint en compte els crèdits superats en 
els estudis cursats prèviament i els crèdits del segon cicle dels estudis de primer i segon cicle o 
dels estudis de només segon cicle, no arriba al nombre de crèdits mínims establerts als article 
16 i 17. 
 
Quart.- Modificar la numeració dels articles del Capítol II del Títol IV "Substitució 
d'assignatures", per tal d'adaptar les modificacions anteriors. 


