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Butlletí Oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona 

PRIMER. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació de la memòria dels títols de Grau següents:  
 

• Administració I Direcció d'Empreses 
• Antropologia Social i Cultural 

• Biologia Ambiental 
• Bioquímica 
• Biotecnologia 
• Ciències de l'Antiguitat 
• Comptabilitat i Finances 
• Comunicació Audiovisual 

• Comunicació de les Organitzacions 
• Comunicació Interactiva 
• Disseny 
• Economia 

• Educació Infantil 
• Educació Primària 
• Educació Social 

• Empresa i Tecnologia 
• Enginyeria d'Automoció 
• Enginyeria en Organització Industrial 
• Estudis Anglesos 
• Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura 
• Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística 
• Física 

• Genètica 
• Microbiologia 
• Musicologia 
• Pedagogia 
• Periodisme 

• Prevenció i Seguretat Integral 

• Publicitat i Relacions Públiques 
 
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 92/2021, de 24 de novembre de 2021, 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 
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.      
 

Vist l'article 9 de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, 
aprovada per acord del Consell de Govern de 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències de la Comissió d'Afers 
Acadèmics.  
 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic. 
 
ACORDS 

 

PRIMER. Aprovar, per delegació del Consell de Govern, la modificació d’itineraris de simultaneïtat d’estudis en els 
termes següents: 
 

• Administració i Direcció d’Empreses + Dret 
• Educació infantil + Educació primària 
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