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Vist l’article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, que regula la modificació dels plans d’estudis
conduents a l’obtenció de títols oficials ja verificats.
Vist l'article 12.3.a de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la
UAB, segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon, per delegació del Consell de Govern,
l’aprovació dels plans d’estudis dels estudis de primer cicle que condueixen a l’obtenció de títols oficials i de títols
propis i informar-ne el Consell Social, així com aprovar les modificacions derivades de l’aplicació.

ACORDS
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria dels títols de Grau següents:
• Biologia
• Ciència Política i Gestió Pública
• Comunicació Audiovisual
• Comunicació Interactiva
• Direcció Hotelera
• Disseny
• Dret
• Educació Infantil
• Educació Primària
• Educació Social
• Enginyeria Informàtica
• Infermeria
• Matemàtica Computacional i Analítica de Dades
• Musicologia
• Prevenció i Seguretat Integral
• Publicitat i Relacions Públiques
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i Qualitat l'execució i el seguiment d’aquests acords.
Tercer. Comunicar els presents acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per a fer-los efectius.
Acord 021/2020, de 25 de febrer de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del pla d’estudis del mínor
en Evolució i Paleontologia Humana, presentada per la Facultat de Biociències.
Vista la necessitat de modificar el pla d’estudis del mínor abans esmentat per tal d’adaptar-lo a les necessitats
actuals.
Vist l’article 15.3 del Text refós de la normativa sobre organització acadèmica complementaria de la normativa
acadèmica de caràcter general de la UAB, aprovada pel Consell de Govern de 19 d’octubre de 2011, i les seves
posteriors modificacions, que estableixen la comissió del Consell de Govern amb competències sobre l’ordenació
acadèmica dels ensenyaments de grau ha d’aprovar qualsevol modificació, desprogramació o extinció del pla
d’estudis del mínor.
Vist l'article 12 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB,
segons la redacció donada per acord del Consell de Govern de data 30 de gener de 2020, pel que fa a les
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics.
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.

ACORDS
Primer. Aprovar la modificació del pla d’estudis del minor següent:
• Evolució i Paleontologia Humana
Segon. Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat l'execució i el seguiment de l’acord primer.
Tercer. Comunicar aquests acords a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures
necessàries per fer-los efectius.
Acord 022/2020, de 25 de febrer de 2020 , Comissió d'Afers Acadèmics
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de creació de títols de màster universitari
que han estat presentades pels centres corresponents.
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