
BOUAB Núm. 169  -  Gener / 2019     pàg. 5 
 

 

Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

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 7 de novembre de 2018, 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. 
  
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria dels títols de Grau següents: 
-  Antropologia Social i Cultural 
-  Ciència de l’Antiguitat 
-  Ciència Política i Gestió Política 
-  Ciències Ambientals 

-  Comunicació Audiovisual 

-  Disseny 
-  Dret 
-  Educació Infantil 
-  Educació Primària 
-  Educació Social 
-  Empresa i Tecnologia 
-  Estudis Anglesos 

-  Estudis Clàssics 
-  Estudis d’Anglès i de Clàssiques 
-  Estudis d’Anglès i d’Espanyol 
-  Estudis d’Anglès i de Català 
-  Estudis d’Anglès i de Francès 
-  Estudis de Català i de Clàssiques 

-  Estudis d’Espanyol i de Català 

-  Estudis de Francès i de Català 
-  Estudis de Francès i de Clàssiques 
-  Estudis de Francès i d’Espanyol 
-  Estudis d’Espanyol i de Clàssiques 
-  Filosofia 
-  Fisioteràpia (Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat) 

-  Genètica 
-  Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial 
-  Llengua i literatura Catalanes 
-  Matemàtica Computacional i Analítica de Dades 
-  Medicina 
-  Musicologia 
-  Pedagogia 

-  Periodisme 
-  Psicologia 

-  Química 
-  Relacions Internacionals 
-  Relacions Laborals 
-  Sociologia 

-  Traducció i Interpretació 
  
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. 
 
Punt 5.3. Modificació de memòria de mínor, curs 2019-2020. 

  
Acord 007/2019, de 22 de gener de 2019 , Comissió d'Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta del vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat de modificació del pla d’estudis  del mínor 

en Empreneduria i Innovació social presentada per la Facultat d’Economia i Empresa. 
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