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ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES

(Informats en el Consell de Govern de data 21 de desembre de 2010)

Comissió d’ordenaCió aCadèmiCa i CientífiCa

SESSIÓ DE 15 DE DESEmbrE DE 2010

1. Acord de la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica de 15 de desembre de 2010 pel qual 
s’aprova la proposta de modificacions puntuals de plans d’estudis de graus i màsters.

Centre Grau Modificació sol·licitada

Escola Tècnica supErior 
d’EnginyEria Química

2020 Grau d’ 
Enginyeria Química 
(2010) 

Canvi en les taules d’adaptacions d’EQ i ETIQI al grau d’Enginyeria 
Química:

En l’assignatura Fonaments d’Enginyeria Química, el text: “Per 
adaptar l'assignatura Fonaments d’Enginyeria de Processos, s'ha 
de tenir aprovada la totalitat del primer curs del pla preexistent”, 
s’ha de substituir per: “Atès el caràcter integrador, per adaptar 
l’assignatura Fonaments d’Enginyeria de Processos, s’ha de tenir 
aprovada Fonaments d’Enginyeria Química i, a més a més, almenys 
8 assignatures de les restants del primer curs del pla preexistent.”

Eliminar l’assignatura Laboratori de Química I com a requisit per 
al reconeixement de l’assignatura Química I del grau d’Enginyeria 
Química.

Eliminar l’adaptació de l’assignatura Projectes per Gestió de 
Projectes, ja que la primera hi apareix dues vegades.

faculTaT dE ciènciEs 
EconòmiQuEs i 
EmprEsarials

1620 Grau 
de Finances i 
Comptabilitat 

1621 Grau 
d’Administració i 
Direcció d’Empreses

1622 Grau 
d’Economia

1623 Grau 
d’Administració i 
Direcció d’Empreses 
(CTE)

Afegir en tots tres estudis de grau les assignatures optatives de 3 
crèdits següents:

Activitats Universitàries Reconegudes I –

Activitats Universitàries Reconegudes II –

Modificar el tractament donat a l’assignatura Ciutadania. No serà 
superada per reconeixement de crèdits sinó que els estudiants 
l’hauran de cursar íntegrament.
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Escola univErsiTària 
d’infErmEria

Grau d’infermeria

Canviar el nom i el període d’impartició de les assignatures 
següents:

18224110 Pràctiques Clíniques I de 2Q passa a ser una  –
assignatura AN amb el nom de Pràctiques Clíniques 
Hospitalàries I.
18224111 Pràctiques Clíniques II de 1Q passa a ser una  –
assignatura AN amb el nom Pràctiques Clíniques Comunitàries I.
18224112 Pràctiques Clíniques III de 2Q passa a ser una  –
assignatura AN amb el nom Pràctiques Clíniques Hospitalàries II.

Dividir una assignatura de 48 crèdits en 6 assignatures de 8 crèdits:
Pràctiques Clíniques IV, de 48 crèdits, es divideix en les  –
assignatures següents:

Pràctiques Clíniques en Unitats d’Atenció Geriàtrica – 8 • 
crèdits

Pràctiques Clíniques en Unitats de Crítics – 8 crèdits• 

Pràctiques Clíniques en Unitats de Psiquiatria i de Salut • 
mental – 8 crèdits

Pràctiques Clíniques Comunitàries II – 8 crèdits• 

Pràctiques Clíniques Hospitalàries III – 8 crèdits• 

Pràctiques Clíniques en Serveis Especials de Gestió • 
Clínica – 8 crèdits

Convertir l’assignatura obligatòria de 3r curs, de 12 crèdits 
18224106 Infermeria en Situacions Complexes de Salut Mental i 
Física, en matèria obligatòria.

Diversificar aquesta matèria obligatòria en dues assignatures de 6 
crèdits:

Infermeria de Salut Mental –
Infermeria i Situacions Crítiques –

Incloure en els apartats de les assignatures optatives la frase: “Es 
deixa a criteri del centre la possibilitat d’oferir altres assignatures 
optatives.”

Adequar, si s’escau, la taula d’adaptacions als canvis sol·licitats.

Escola Tècnica supErior 
d’EnginyEria Química

Màster de 
Nanociència i 
Nanotecnologia

Modificar l’assignació de la docència de l’assignatura 20635256 
Nanotecnologia. S’afegeix al departament encarregat de la docència 
l’N107, Departament de Química Física i Inorgànica.

2. Acord de la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica de 15 de desembre de 2010 pel qual 
s’emet un informe favorable a la proposta d’implantació dels programes de doctorat d’Arquitectura, Urba-
nisme i Edificació, i Canvi Climàtic.

3. Acord de la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica de 15 de desembre de 2010 pel qual 
s’emet un informe favorable a la proposta de modificació de la Normativa d’accés a la Universitat per a 
persones més grans de 40 o 45 anys.

4. Acord de la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica de 15 de desembre de 2010 pel s’aprova la 
incorporació a l’actual oferta de les activitats universitàries reconegudes d’una nova activitat dins de l’apar-
tat de Representació estudiantil “Participació dels estudiants a la vida universitària des de la perspectiva de 
l’assegurament de la qualitat – 2 crèdits”.

S’afegeix a l’actual oferta de les Activitats Universitàries Reconegudes (AUR) una nova activitat inclosa 
en l’apartat de representació estudiantil.

ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL

Representació estudiantil
Crèdits 
anuals

Oferta
Unitat de 

Gestió
Preu

Participació dels estudiants en la vida universitària 
des de la perspectiva de l'assegurament de la 
qualitat

2 Fitxa CAE
25% preu del crèdit, en el 
moment de la inscripció


