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Normativa reguladora de les dobles titulacions en ensenyaments oficials de grau i
màster universitari de la Universitat de Barcelona
PREÀMBUL
La Universitat de Barcelona, atesa la seva naturalesa d’universitat generalista, ha tingut
tradicionalment un bon nombre d’estudiants que han cursat diversos estudis de grau de
manera simultània.
Amb la integració dels estudis universitaris oficials a l’espai europeu d’educació superior,
la possibilitat de cursar diversos estudis de manera simultània es va oficialitzar mitjançant
l’oferta, dins el sistema universitari català, de programes d’itineraris simultanis, dissenyats
per les mateixes universitats, que els estudiants podien escollir en accedir per primer cop
al món universitari. És dins d’aquest marc que el curs 2009-2010 es va aprovar el
document Models per cursar a la Universitat de Barcelona ensenyaments oficials de grau
de manera simultània, que tenia com a objectiu establir directrius per fer possible aquesta
simultaneïtat, lliure o ordenada, d’estudis oficials de grau.
Des de llavors, tant en el sistema universitari català com a la resta de l’Estat, i sobretot
dins de la mateixa Universitat de Barcelona, les dobles titulacions han augmentat en
nombre i tipologia i s’han establert convenis de col·laboració amb altres universitats, tant
espanyoles com internacionals. Aquest increment de l’oferta i de les tipologies, així com
l’experiència acumulada, fan necessari revisar la normativa per corregir els punts febles
observats en el seu desenvolupament i definir la simultaneïtat d’ensenyaments oficials, la
tipologia de dobles titulacions i el marc per elaborar propostes de dobles titulacions.
Ha elaborat aquesta normativa la Comissió Acadèmica delegada del Consell de Govern,
amb la participació dels diferents sectors afectats i dels centres de la Universitat. Regula,
principalment, l’organització i elaboració de les propostes de dobles titulacions, i incorpora
la possibilitat d’aprovar propostes per als ensenyaments oficials de màster universitari i
les dobles titulacions interuniversitàries. Així mateix, preveu la simultaneïtat seguint un
itinerari personal.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1.1 Aquesta normativa té per objecte regular el dret dels estudiants a cursar diferents
ensenyaments universitaris en un mateix curs acadèmic per obtenir més d’un títol
oficial, sempre d’acord amb el que estableixen aquestes directrius i amb els acords
que pugui prendre el Consell de Govern.
1.2 Aquesta normativa és d’aplicació als estudiants de la Universitat de Barcelona que,
complint els requisits d’accés als ensenyaments oficials de grau o màster universitari,
vulguin cursar simultàniament dos o més plans d’estudis conduents a l’obtenció de
títols oficials.
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1.3 Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa els estudiants que ja
disposin d’una de les dues titulacions. Aquesta limitació inclou els estudiants que
siguin titulats dels ensenyaments ja extingits, quan aquests ensenyaments hagin
estat substituïts per un dels títols que integren la doble titulació.
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Article 2. Definicions
Simultaneïtat d’estudis: consisteix a cursar diferents ensenyaments universitaris en un
mateix curs acadèmic. L’estudiant pot dissenyar el seu propi itinerari o pot seguir un
itinerari curricular específic, dissenyat per la Universitat, corresponent a la programació
conjunta d’ensenyaments oficials.
Doble titulació: consisteix en un itinerari curricular específic dissenyat per la Universitat
que, evitant la duplicitat de continguts i aplicant una taula de reconeixement de matèries
i/o assignatures d’acord amb l’equivalència de continguts i de competències, permet
cursar simultàniament dos ensenyaments universitaris del mateix nivell acadèmic.
Doble titulació interuniversitària nacional: consisteix en un itinerari curricular dissenyat
conjuntament entre universitats del sistema universitari català o de la resta de l’Estat que,
evitant la duplicitat de continguts i aplicant una taula de reconeixement de matèries i/o
assignatures d’acord amb l’equivalència de continguts i de competències, permet cursar
simultàniament dos ensenyaments oficials del mateix nivell acadèmic. Requereix la
signatura d’un conveni específic.
Doble/Múltiple titulació interuniversitària internacional: consisteix en un itinerari
curricular dissenyat conjuntament entre universitats de països diferents que, evitant la
duplicitat de continguts i mitjançant un reconeixement recíproc de continguts i de
competències entre plans d’estudis, permet a l’estudiant obtenir un o més títols per
cadascuna de les universitats participants en l’acord. Els títols expedits estan acreditats
de manera independent d’acord amb la legislació de cada país i formen part de l’oferta
oficial de les universitats participants. La col·laboració entre universitats de diferents
països requereix la signatura d’un conveni específic.
Itinerari personal de simultaneïtat: consisteix a començar a cursar un ensenyament
universitari quan ja se n’està cursant un altre del mateix nivell acadèmic, ja sigui en el
mateix centre o en un altre, o en una altra universitat, sense abandonar el primer
ensenyament.
CAPÍTOL 2. ITINERARIS DE SIMULTANEÏTAT
Article 3. Itinerari personal
3.1 L’estudiant ja matriculat en un primer ensenyament oficial de grau o màster
universitari a la Universitat de Barcelona o bé en una altra universitat pot cursar
simultàniament una altra titulació oficial del mateix nivell acadèmic. Per fer-ho, ha
d’haver estat admès als ensenyaments que permeten obtenir aquests títols per les
vies que estableix la legislació vigent segons el tipus d’ensenyament, d’acord amb
les normatives de la UB, i sense cap restricció addicional més enllà dels requisits
acadèmics exigibles a la resta d’estudiants d’aquests ensenyaments.
3.2 L’estudiant, un cop obtinguda la plaça, es matricula de manera independent en
cadascun dels ensenyaments i comunica al segon centre universitari la intenció de
cursar simultàniament els ensenyaments.
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3.3 La realització d’un itinerari personal de simultaneïtat d’estudis no implica la
modificació de l’organització docent de cap ensenyament. Queda sota la
responsabilitat de l’estudiant la compatibilització d’horaris i de dates d’avaluació.
Article 4. Itinerari proposat per la UB. Doble titulació
4.1 La Universitat de Barcelona pot organitzar itineraris curriculars específics que facilitin
als estudiants cursar simultàniament dos ensenyaments.
4.2 Les dobles titulacions es poden organitzar en un mateix centre, entre diversos centres
de la Universitat o amb altres universitats.
Article 5. Doble titulació en centres de la UB
L’itinerari per a la doble titulació pot establir-se entre titulacions del mateix nivell acadèmic
impartides en un o en diversos centres de la Universitat de Barcelona. En el cas que
s’estableixi entre diversos centres, cal definir-ne un com a coordinador.
Article 6. Doble titulació interuniversitària
6.1 La Universitat de Barcelona pot organitzar itineraris conduents a dobles titulacions de
grau i a dobles titulacions de màster universitari amb altres universitats del sistema
universitari català o de la resta de l’Estat.
6.2 La Universitat de Barcelona pot organitzar itineraris conduents a dobles o múltiples
titulacions de grau, de màster universitari o de grau i màster universitari amb
universitats estrangeres.
6.3 Les dobles titulacions interuniversitàries es regulen en tots els casos mitjançant
convenis específics, d’acord amb el model establert per la UB, aprovats per les
universitats participants, els quals han de tenir en compte aspectes acadèmics,
econòmics i de gestió. L’acord entre universitats permet als estudiants obtenir els
títols acadèmics oficials de cadascuna de les universitats participants.
CAPÍTOL III. DIRECTRIUS PER A LES DOBLES TITULACIONS
Secció 1a. Doble titulació en centres de la Universitat de Barcelona
Article 7. Requisits de la doble titulació en centres de la UB
7.1 El nombre mínim de crèdits que s’han de cursar en una doble titulació s’estableix
d’acord amb el criteri de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya, segons el qual dos títols de grau són diferents quan difereixen entre si en,
com a mínim, el 37,5 % dels crèdits ECTS. Aquest criteri s’aplica també als estudis
de màster universitari. El nombre mínim i màxim de crèdits que s’han de cursar és el
que s’estableix a l’annex I.
7.2 El nombre mínim de cursos acadèmics necessaris per cursar una doble titulació no
pot ser inferior a un curs més que la durada de la titulació de més crèdits, en el cas
dels graus, i a un semestre més, en el cas dels màsters universitaris.
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7.3 Els centres responsables han de definir l’estructura de l’itinerari curricular i els
requisits entre assignatures que l’estudiant ha de cursar, d’acord amb els plans
d’estudis aprovats i de manera que l’estudiant pugui compaginar les activitats
formatives dels dos ensenyaments i complir els requisits establerts per obtenir els
dos títols.
7.4 Els centres responsables han de definir una taula de reconeixement dels crèdits
cursats en l’itinerari curricular de doble titulació i cadascuna de les titulacions que
l’integren.
7.5 El disseny de l’itinerari de doble titulació ha de garantir l’adquisició de totes les
competències d’ambdós ensenyaments.
7.6 L’itinerari pot preveure la possibilitat que l’estudiant faci dos treballs finals (de grau o
de màster) de manera coordinada o un únic treball final que contingui el conjunt de
competències de les dues titulacions i garanteixi la participació en el tribunal
d’avaluació de professorat dels dos ensenyaments. No obstant això, el treball final
sempre s’ha de matricular i qualificar en cadascuna de les titulacions.
7.7 L’oferta docent de cada curs ha de preveure l’organització de grups, horaris,
tutorització i proves d’avaluació de forma coordinada entre els dos ensenyaments
conduents a la doble titulació.
7.8 El nombre de places ofertes en dobles titulacions de grau i màster l’han d’aprovar els
òrgans de govern de la Universitat i la Junta del Consell Interuniversitari de
Catalunya.
7.9 L’extinció d’un dels títols de grau que formen part de la doble titulació comporta
l’extinció de la doble titulació. El calendari d’extinció de les assignatures del títol de
grau ha de tenir en compte l’itinerari curricular de doble titulació i garantir que els
estudiants que l’estan cursant la puguin finalitzar en les condicions en què la van
iniciar.
Article 8. Autorització de la doble titulació
8.1 El vicerectorat competent ha d’autoritzar la proposta de doble titulació i indicar, si
escau, els processos necessaris per implementar-la.
8.2 La doble titulació ha d’estar aprovada pels òrgans de govern del centre o centres
participants i pels òrgans de govern de la Universitat, i s’inclou en l’oferta formativa
aprovada anualment pel Consell de Govern.
8.3 El centre o centres responsables han d’elaborar una proposta de doble titulació que
contingui:
• Les titulacions que s’assoleixen amb la doble titulació.
• La proposta de vinculació a un centre coordinador, en cas que hi participi més
d’un centre de la UB.
• En el cas de les propostes de doble itinerari d’ensenyaments de màster
universitari, la proposta de comissió de selecció dels candidats, la qual ha d’estar
formada per membres de les comissions de coordinació dels dos màsters que
integren la doble titulació i presidida pel coordinador de la doble titulació.
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• La justificació de la proposta atenent a criteris acadèmics, de demanda social i a
raons estratègiques i d’ocupabilitat, entre d’altres.
• La justificació de l’adquisició de les competències que s’han fet constar en les
memòries de verificació de les dues titulacions.
• El nombre total de crèdits que s’han de cursar i el nombre de cursos acadèmics.
• La definició de l’itinerari curricular, amb indicació de les assignatures que s’han
de cursar i superar en cadascun dels ensenyaments, especificant, si escau, la
menció o mencions que es poden assolir cursant la doble titulació.
• Les taules de reconeixement entre els crèdits cursats en l’itinerari específic de la
doble titulació i cadascuna de les titulacions que l’integren.
• El nombre de places.
• El calendari d’implantació.
L’establiment d’una doble titulació comporta el nomenament d’un coordinador de la
doble titulació per part del centre. En cas que participi més d’un centre en la doble
titulació, el centre coordinador nomena el coordinador, les funcions del quan són:
• Vetllar perquè els horaris de l’organització docent siguin compatibles i permetin
seguir correctament l’itinerari curricular.
• En el cas de les dobles titulacions de màster, presidir la comissió de selecció
dels candidats preinscrits al màster i resoldre les admissions.
• Formar part de la comissió acadèmica del centre.
• Participar en el procés de gestió i avaluació de la qualitat, d’acord amb els criteris
establerts per l’Agència de Polítiques i Qualitat de la UB.
• Informar sobre les sol·licituds de convalidació i reconeixement de crèdits, que
han de resoldre els caps d’estudis i els coordinadors de màster de les titulacions
implicades.
Article 9. Accés a la doble titulació de grau
9.1 L’estudiant ha de sol·licitar plaça a una oferta diferenciada de la doble titulació de
grau mitjançant la preinscripció universitària. La nota de tall per accedir a una doble
titulació no pot ser, en cap cas, inferior a la nota de tall per accedir als ensenyaments
oficials que en formen part.
9.2 No poden accedir a una doble titulació els estudiants que ja disposin d’una de les
dues titulacions. Aquesta limitació inclou els estudiants que siguin titulats d’un
ensenyament ja extingit que hagi estat substituït per un dels títols que integren la
doble titulació.
9.3 Els estudiants que ja han superat 1més d’un 25 % dels crèdits d’una de les dues
titulacions no es poden matricular en la doble titulació.
Article 10. Accés a la doble titulació de màster universitari
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10.1 L’estudiant accedeix a una oferta diferenciada de la doble titulació de màster
mitjançant preinscripció a la Universitat de Barcelona. L’estudiant ha de complir els
requisits generals d’accés i els requisits específics de cada màster, indicats en la
memòria de verificació.
10.2 La comissió de selecció és l’encarregada d’establir els criteris de selecció dels
candidats i de resoldre l’admissió a la doble titulació de màster.
10.3 El deganat del centre coordinador resol l’accés dels estudiants amb estudis previs
cursats en sistemes educatius estrangers.
10.4 No poden accedir a una doble titulació els estudiants que ja disposen d’una de les
dues titulacions. Aquesta limitació inclou els estudiants que siguin titulats d’un
ensenyament ja extingit que hagi estat substituït per un dels títols que integren la
doble titulació.
&
10.5 Els estudiants que ja han superat més d’un 225% dels crèdits d’una de les dues
titulacions no es poden matricular en la doble titulació.
Article 11. Matrícula
11.1 Un cop concedida la plaça, l’estudiant ha de matricular-se necessàriament en
l’itinerari curricular de doble titulació.
11.2 En el cas de les dobles titulacions impartides en diversos centres de la UB, el
centre coordinador és el responsable de la gestió tant administrativa com acadèmica
i de la interlocució amb l’alumne, en tot allò que faci referència a la doble titulació.
11.3 Els preus públics de matrícula són els que corresponen a cada ensenyament en
funció del grau d’experimentalitat i d’acord amb el que preveuen el Decret de preus,
que regula aquesta matèria cada curs acadèmic, i la normativa de matrícula de la
Universitat de Barcelona. Es podran aplicar, si escau, les exempcions previstes al
mateix decret o aquelles que legalment corresponguin.
11.4 El centre pot crear grups específics per a l’alumnat matriculat en una doble titulació
o bé pot integrar-los en un dels grups previstos per als ensenyaments que la
conformen.
Article 12. Reconeixement d’assignatures
El reconeixement d’assignatures entre els títols que conformen la doble titulació té lloc de
manera automàtica, sense necessitat expressa de l’alumne, en el moment en què finalitza
o abandona la doble titulació. No obstant això, l’estudiant pot sol·licitar, en el moment que
consideri oportú, i sempre d’acord amb el calendari i el procediment establerts en cada
centre, el reconeixement d’assignatures derivat de l’aplicació de la taula de
reconeixement.
Article 13. Drets i deures dels estudiants
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13.1 Un cop matriculat, l’estudiant té la consideració, a tots els efectes, d’estudiant dels
dos ensenyaments i, per tant, disposa dels mateixos drets i deures que tot estudiant
matriculat a qualsevol dels dos ensenyaments. En particular, té dret a participar en
les eleccions a qualsevol dels òrgans de govern i gestió que preveu l’Estatut de la
Universitat de Barcelona i a ser candidat en qualsevol d’aquestes eleccions.
13.2 L’alumnat de dobles titulacions impartides en diversos centres de la Universitat es
considera adscrit al centre coordinador pel que respecta a la participació en les
eleccions a rector o rectora i al Claustre Universitari.
Article 14. Permanència
14.1 Preferentment, el règim de dedicació de l’alumnat de doble titulació és a temps
complet, i preceptivament l’estudiant ha de seguir l’itinerari curricular dissenyat.
14.2 En aplicació de la normativa de permanència, i a efectes del còmput de crèdits per
matricular i de crèdits per superar, es considera l’itinerari curricular de la doble
titulació com un únic ensenyament.
14.3 El deganat del centre coordinador, havent valorat la documentació justificativa,
resol les sol·licituds d’excepcionalitat.
14.4 Si l’estudiant abandona un dels dos ensenyaments, se li aplica la normativa de
permanència d’acord amb la nova situació.
Article 15. Pràctiques
A efectes del còmput de crèdits, per poder fer les pràctiques extracurriculars es considera
l’itinerari curricular de la doble titulació com un únic ensenyament.
Article 16. Abandonament de la doble titulació
En el cas que l’estudiant vulgui abandonar un dels dos ensenyaments, ha de comunicarho al centre coordinador. Aquest abandonament es fa efectiu i té efectes a partir de la
matrícula següent en l’ensenyament no abandonat i l’expedient de doble titulació queda
tancat. L’abandonament implica la renúncia a cursar l’itinerari específic de doble titulació.
Article 17. Beques
La beca general només es pot sol·licitar per a un dels ensenyaments que formen part de
la doble titulació, encara que es consideren com a crèdits matriculats i/o superats la suma
dels crèdits matriculats i/o superats en l’itinerari curricular de doble titulació.
Article 18. Sol·licitud del títol
18.1 S’entén que l’estudiant ha completat l’itinerari de la doble titulació quan ha superat
la totalitat dels crèdits exigits en l’itinerari curricular de doble titulació i té qualificats
els dos treballs finals, cosa que implica l’acompliment dels requisits per a l’expedició
dels dos títols considerats individualment.
18.2 Als efectes de la concessió del premi extraordinari, la doble titulació es considera
com una sola titulació i per calcular la nota mitjana es té en compte l’expedient
corresponent a l’itinerari curricular de doble titulació que els estudiants han de cursar.
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18.3 L’estudiant de doble titulació pot sol·licitar qualsevol dels dos títols en el moment
en què compleix els requisits establerts al pla d’estudis per fer-ho, tenint en compte
tant les assignatures superades com les reconegudes d’acord amb l’article 12
d’aquesta normativa.
Si l’estudiant sol·licita un dels dos títols abans de completar l’altre ensenyament, es
considera que abandona la doble titulació d’acord amb l’establert a l’article 16,
excepte si li queda un 10% de crèdits o menys per finalitzar la doble titulació. En el
cas que li quedin més crèdits, passa a ser considerat estudiant de només un
ensenyament de manera automàtica 3i de manera automàtica passa a ser considerat
estudiant de només un ensenyament.
Article 19. Mobilitat
19.1 Els programes de mobilitat internacional només es poden sol·licitar per a un dels
ensenyaments que formen part de la doble titulació, encara que es consideren com
a crèdits matriculats i/o superats la suma dels crèdits matriculats i/o superats en
l’itinerari curricular de doble titulació.
19.2 Els programes de mobilitat nacional es poden sol·licitar per a la doble titulació si
hi ha acords entre universitats que imparteixen titulacions conjuntes o, en cas que no
n’hi hagi, sempre que hi hagi acords entre cadascuna de les dues titulacions que les
integren.
Secció 2a. Doble titulació interuniversitària
Article 20. Requisits de la doble titulació interuniversitària nacional
20.1 La doble titulació entre universitats del sistema universitari català o amb
universitats de la resta de l’Estat es fa entre ensenyaments del mateix nivell
acadèmic, ja siguin graus o màsters.
20.2 La doble titulació interuniversitària nacional s’ha d’establir entre titulacions amb
denominació diferent i que difereixin entre si en, com a mínim, el 37,5 % dels crèdits
ECTS.
20.3 Per poder obtenir un títol de la UB, els estudiants participants en dobles titulacions
interuniversitàries nacionals han de cursar a la UB com a mínim el 50 % dels crèdits
de la titulació, incloent-hi el treball final.
20.4 Els centres responsables han de definir l’itinerari curricular que els estudiants han
de cursar i la taula de reconeixement de crèdits entre les dues titulacions.
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Modificació proposada per CACCG de 16 de juny de 2021 per tant, queda derogat l’anterior contingut que era el
següent:
“Si l’estudiant sol·licita un dels dos títols abans de completar l’altre ensenyament, es considera que abandona
la doble titulació d’acord amb l’establert a l’article 16, i de manera automàtica passa a ser considerat estudiant
de només un ensenyament”
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20.5 Els estudiants han de complir els requisits d’accés i admissió a cadascuna de les
titulacions.
Article 21. Autorització de la doble titulació interuniversitària nacional
21.1 La doble titulació ha d’estar aprovada pels òrgans de govern del centre participant
i pels òrgans de govern de la Universitat de Barcelona. El centre responsable ha
d’elaborar una proposta de doble titulació que contingui:
• Les titulacions oficials que s’assoleixen amb la doble titulació.
• Les universitats participants.
• La justificació de l’interès acadèmic de la proposta i la seva viabilitat econòmica.
• La justificació de l’adquisició de les competències que consten a la memòria de
verificació del títol de la UB.
• El nombre d’estudiants que rep i que envia cada institució.
• La definició de l’itinerari curricular de doble titulació, amb indicació del nombre
de crèdits que els estudiants han de cursar a la UB per obtenir el títol.
21.2
La doble titulació interuniversitària nacional requereix la signatura d’un conveni
específic entre les universitats participants, d’acord amb el model establert per la UB,
que reculli:
• La denominació de les titulacions oficials que s’assoleixen amb la doble titulació.
• El nombre de places ofertes en cadascuna de les universitats participants.
• La gestió acadèmica i administrativa del programa.
• Els requisits i criteris d’admissió dels estudiants.
• La definició de l’itinerari curricular, amb indicació de les assignatures que s’han
de cursar i superar en cadascun dels ensenyaments.
• Les taules de reconeixement entre els crèdits cursats en l’itinerari específic de
doble titulació i cadascuna de les titulacions que l’integren.
• Les condicions econòmiques que s’apliquen als estudiants (despeses de
matrícula, cost de l’expedició del títol, recàrrecs per successives matrícules, preu
dels serveis complementaris, pagament del reconeixement dels crèdits, entre
d’altres).
• La previsió d’ajuts a la mobilitat, si escau.
• La cobertura d’assistència mèdica i sanitària dels estudiants durant l’estada a la
institució d’acollida.
• El calendari d’implantació.
• El nombre de crèdits que s’han de cursar de cada titulació.
21.3 El vicerectorat competent ha d’autoritzar l’establiment del conveni corresponent
per a la doble titulació i indicar, si escau, els processos necessaris per implementarlo.
Article 22. Requisits de la doble/múltiple titulació interuniversitària internacional
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22.1 L’establiment d’itineraris de doble/múltiple titulació entre universitats de diferents
països permet als estudiants obtenir un o més títols d’igual o de diferent nivell
acadèmic en cadascuna de les universitats participants.
22.2 Els centres responsables han de definir l’itinerari curricular que els estudiants han
de cursar i la taula de reconeixement de crèdits entre les dues titulacions.
22.3 Els estudiants han de complir els requisits d’accés i admissió a les titulacions
d’acord amb la normativa aplicable en cada país.
Article 23. Autorització de la doble/múltiple titulació interuniversitària internacional
23.1 La doble/múltiple titulació ha d’estar aprovada pels òrgans de govern del centre
participant i pels òrgans de govern de la Universitat de Barcelona. El centre
responsable ha d’elaborar una proposta de doble titulació que contingui:
• Les titulacions oficials que s’assoleixen amb la doble titulació.
• Les universitats participants.
• La justificació de l’interès acadèmic de la proposta.
• La viabilitat econòmica.
• El nombre d’estudiants que rep i que envia cada institució.
• La definició dels itineraris acadèmics previstos, amb indicació del nombre de
crèdits que els estudiants que venen a la UB han de cursar per obtenir el títol.
23.2 La doble/múltiple titulació interuniversitària internacional requereix que les
universitats participants signin un conveni específic, d’acord amb el model establert
per la UB. Aquest conveni ha de recollir aspectes acadèmics, econòmics i de gestió
i, entre d’altres:
• La denominació de les titulacions oficials que s’assoleixen amb la doble titulació.
• El nombre de places ofertes per cadascuna de les universitats participants.
• La gestió acadèmica i administrativa del programa.
• Els requisits i criteris d’admissió dels estudiants, que han de complir els requisits
d’accés i admissió de cadascuna de les universitats participants.
• La definició de l’itinerari curricular, amb indicació de les assignatures que s’han
de cursar i superar en cadascun dels ensenyaments.
• Les taules de reconeixement entre els crèdits cursats en l’itinerari específic de
doble titulació i cadascuna de les titulacions que l’integren.
• El sistema de qualificació que s’aplica a la universitat estrangera i la seva
equivalència a la UB.
• Les condicions econòmiques que s’apliquen als estudiants (despeses de
matrícula, cost de l’expedició del títol, recàrrecs per successives matrícules, preu
dels serveis complementaris, pagament del reconeixement dels crèdits, entre
d’altres).
• La previsió d’ajuts a la mobilitat, si escau.
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• La cobertura d’assistència mèdica i sanitària dels estudiants durant l’estada a la
institució d’acollida.
• El calendari d’implantació.
• El nombre de crèdits que s’han de cursar de cada titulació.
23.3 En tots els casos, el vicerectorat competent ha d’autoritzar l’establiment del
conveni corresponent per a la doble titulació i indicar, si escau, els processos
necessaris per implementar-lo.
Disposició transitòria
Les dobles titulacions ja existents en centres de la UB han d’adequar-se a la nova
normativa el curs acadèmic 2020-2021.
Disposició derogatòria única
Queda derogada la normativa Models per cursar a la Universitat de Barcelona
ensenyaments oficials de grau de manera simultània, aprovada pel Consell de Govern en
data 24 de juliol de 2009, i també qualsevol altra normativa o disposició de rang igual o
inferior que s’oposi al que s’estableix en aquesta norma.
Disposició final
Aquesta normativa entra en vigor el curs acadèmic 2020‐2021.
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ANNEX I

MÀSTERS

GRAUS

LÍMIT DE CRÈDITS QUE S’HAN DE CURSAR EN LES DOBLES TITULACIONS
EN CENTRES DE LA UB
CRÈDITS
TÍTOL 1
300
300
240
240
180
120
120
120
90
90
60

CRÈDITS
TÍTOL 2
300
240
240
180
180
120
90
60
90
60
60

TOTAL DE
CRÈDITS
600
540
480
420
360
240
210
180
180
150
120

CRÈDITS
MÍNIMS
413
390
330
308
248
165
154
143
124
113
83

CRÈDITS
MÀXIMS
525
473
420
315
315
210
184
158
158
131
105

Es considera que dos títols de grau són diferents quan difereixen en un 37,5 % o més
dels crèdits ECTS. Aplicant aquest criteri, en una doble titulació cal cursar:
• Com a mínim, el 37,5 % dels crèdits específics de cadascun dels títols.
• El 62,5 % dels crèdits del títol amb més crèdits, alguns dels quals seran comuns als
dos títols.
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