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Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Acord 7/2021, de 27 de gener, de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 

Vista la proposta d’aprovació de la memòria del títol de grau propi presentada pel centre corresponent, i després de 
revisada la documentació justificativa corresponent que acredita que la proposta reuneix els requisits exigits per a 

la seva aprovació. 
 
Atesa la necessitat d’implementar la proposta que es presenta per tal de satisfer la demanda d’aquests estudis. 
 

Vist l’article 173 dels Estatuts de la UAB, que regula la creació i supressió de títols i diplomes propis de grau. 
 
Vist l'article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 

4/2007, de 12 d'abril, així com la resta de normes d'aplicació general. 
 
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 10 de desembre 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, segon cicle i formació permanent que condueixen a 
l’obtenció de títols oficials i de títols propis  i informar-ne al 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 memòria del títol de grau propi següent en els termes que 

s’annexen: 
-Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence 
 

Segon. Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent l’execució i el seguiment d’aquest acord. 
 
Tercer. Comunicar el present acord a la vicegerent d’Ordenació Acadèmica, per tal que porti a terme les mesures 

necessàries per a fer-los efectius 
 
 

Acord 8/2021, de 27 de gener, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica d’aprovació de la 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-les 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, 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 10 de desembre 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. 

 
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:  
-Administració i Direcció d’Empreses 

-Arts i Disseny 
-Ciència i Tecnologia dels Aliments 
-Ciència Política i Gestió Pública 

-Comptabilitat i Finances 
-Comunicació Audiovisual 
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-Disseny 

-Dret  

-Economia 
-Educació Infantil 

-Educació Primària 
-Empresa i Tecnologia 
-Enginyeria de Dades 
-Enginyeria Química 

-Estudis d’Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura  
-Fisioteràpia 
-Geologia 

-Història 
-Infermeria 
-Relacions Internacionals 

-Sociologia 
-Traducció i Interpretació 
 
Segon. Encarregar a la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica 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 9/2021, de 27 de gener, de la Comissió d’Afers Acadèmics 

 

Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica d’Informe sobre l’extinció d’un títol de grau 
que ha estat presentat pel centre corresponent. 
 

Vist el que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, així com la resta de normes d’aplicació general. 
 

Vist el que disposa el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
 

Vist l’article 226 de la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb 
el Reial Decret 1393/2007, aprovada pel Consell de Govern en data 2 de març de 2011 i les seves posteriors 
modificacions, sobre la creació i modificació de títols de màster universitari. 
 

Vist l’article 12.4.d 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 10 de desembre de 2020, pel que fa a les 
competències de la Comissió d’Afers Acadèmics, que estableix que li correspon informar les propostes que haurà 

d’aprovar el Consell de Govern sobre supressió d’ensenyaments i títols de segon cicle. 
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 

 
ACORDS 
 

Primer. Informar favorablement sobre la extinció del títol de grau universitari següent: 

 
-Estudis Anglesos  
 

Segon. Elevar aquest acord al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau 
 
 

Acord 10/2021, de 27 de gener, de la Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Vista la proposta de la vicerectora de Qualitat i d’Acreditació Acadèmica de modificació d’itineraris de simultaneïtat. 
 

Atesa la necessitat d’aprovar la modificació d’itineraris 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 
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