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Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Punt 4.3. Modificació de memòries de grau. 
 
Acord 005/2018, de 23 de gener de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació de memòries de títols de 
grau que han estat presentades pels centres corresponents. 
 
Atès la necessitat de modificar les memòries de títols de grau que es presenten, per tal d’adequar-la a les 
necessitats actuals. 
 
Vist l’article 28 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, i les seves posteriors modificacions, 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 26 de gener de 2017, 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 grau 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 la seva l’aplicació. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de les memòries dels títols de grau 
següents: 
• Disseny 
• Direcció hotelera 
• Estudis anglesos 
• Estudis clàssics 
• Estudis francesos 
• Estudis d’anglès i català 
• Estudis d’anglès i de clàssiques 
• Estudis d’anglès i espanyol 
• Estudis d’anglès i francès 
• Llengua i literatura espanyoles 
• Història  
• Història de l’art 
• Traducció i interpretació 
 
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de 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 fer-los efectius. 
  
  
Punt 4.4. Modificació d’itineraris de simultaneïtat. 
  
Acord 006/2018, de 23 de gener de 2018 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació d’ un itinerari de 
simultaneïtat. 
 
Atesa la necessitat d’aprovar la modificació de l’itinerari de simultaneïtat d’estudis que es presenta per tal de 
satisfer la demanda d’aquest tipus estudis. 
 
Vista l’acord del Consell de Govern, de data 9 de mar de 2005, que deixa sense efectes la Normativa de 
simultaneïtat d’estudis, aprovada per la Junta de Govern el 30 de maig de 1999, per la qual cosa, és possible 
simultaniejar estudis sense cap limitació, sempre i quan es segueixin els requisits per a l’adjudicació de places 
establerts des de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat. 
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