
 

Canvi de titulació per interdisciplinarietat entre el programa ADE+Dret i
les titulacions de dret i d'administració i direcció d'empreses  

(Aprovat pel Consell de Govern de la UAB el 28-2-2003) 

 
Preàmbul 

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. 

Aquests alumnes accedeixen directament al programa, que disposa de codi propi, mitjançant la 
preinscripció universitària i en finalitzar els estudis estaran en situació de disposar dels títols de 
les dues titulacions de forma independent. 

Fins ara, quan un alumne vol abandonar el programa conjunt per a fer una de les dues 
titulacions que el composen, o be accedir al programa conjunt des d'una de les dues titulacions, 
han de tornar a demanar plaça a través de l'Oficina de Preinscripció i les assignatures 
superades poden ser objecte de convalidació. 

L'article 20. Cambio de universidad y/o de estudios españoles, del Real Decreto 69/200, de 21 
de enero, por el que se regulan los procedimientos de selección para el ingreso en los centros 
universitarios de los estudiantes que reúnan los requisitos legales necesarios para el acceso a la 
universidad, estableix que els estudiants que desitgin continuar els seus estudis en una 
universitat diferent de la que els han iniciat, podran sol·licitar l'admissió sempre i quan hagin 
superat 60 crèdits. 

D'altre banda, la comissió de Preinscripció Universitària del Consell Interuniversitari de 
Catalunya, va aprovar en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 1995 el següent: 

Cada universitat podrà autoritzar, si així ho creu convenient, el canvi dins la mateixa entre 
aquells ensenyaments que, per la seva interdiscipliniarietat o afinitat, determini la seva Junta 
de Govern, i sent-ne informada la Comissió de Preinscripció del Consell Interuniversitari en el 
cas d'ensenyaments a extingir o de 30 crèdits acadèmics en cas de nous plans d'estudi. 

Per això, es proposa, per a la seva aprovació, la normativa que tot seguit es detalla. 

Article 1 

El alumnes que havent accedit al programa conjunt de Dret i Administració i Direcció 
d'Empreses, desitgin abandonar-lo per a continuar una de les dues titulacions, podran sol·licitar 
el canvi corresponent, sense necessitat de sol·licitar plaça a l'Oficina de Preinscripció. 

Article 2 

Per a l'acceptació del canvi d'estudis es requereix que, de l'expedient acadèmic de l'interessat, 
es pugui convalidar o adaptar un mínim de 30 crèdits. 

Article 3 

Per a la resolució de les sol·licituds de canvi d'estudis serà d'aplicació la normativa de trasllat 
d'expedient vigent. 


