Criteris d’admissió als ensenyaments de grau per canvi d’universitat i/o
d’estudis universitaris1
Acord de la Comissió Acadèmica de la Facultat de Física de 5 d’abril de 2017 que modifica els acords de la CAFF de 4 de
juny de 2015 que estableix el criteris d’admissió en compliment del que s’estableix en els "Criteris generals per resoldre
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l'admissió a ensenyaments de grau per canvi d'Universitat i/o d'estudis universitaris" aprovats per la Universitat de
Barcelona en la Comissió Acadèmica de Consell de Govern el 20/04/2015, que desenvolupa el que preveu el RD 412/2014
sobre procediments d’admissió als ensenyaments universitaris.
Oferta
 Semestre de tardor: 5 places per cada grau
 Semestre de primavera: 5 places per al Grau d’Enginyeria Electrònica i 2 per al Grau de Física
Terminis de presentació
 Per accedir en el semestre de tardor: durant els mesos de maig i juny
 Per accedir al semestre de primavera: durant el mes de desembre
Criteris específics
 Es tindran en compte el nombre de crèdits superats i l'expedient acadèmic, en el benentès de que els estudiants
seran admesos, a criteri dels caps d'estudis, preferentment en el tercer semestre o superiors i sempre que la
disponibilitat de places lliures en cada moment ho permeti.
Documentació
Cal presentar la sol·licitud de reconeixement de crèdits a la Secretaria d'Estudiants i Docència del centre on s'imparteixen
els estudis, acompanyada de la documentació següent:
 En el cas d'estudis iniciats a la UB:


Expedient acadèmic



Sol·licitud mitjançant l’aplicació per demanar reconeixement (es poden avançar documents en format pdf
però no substitueixen la presentació del originals en la secretaria).
http://www.ub.edu/fisica/fisica/tramits_secre.htm#reconeixements



Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de
crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.
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 En el cas d'estudis iniciats en altres universitats:
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Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del seu país,
que pot ser substituïda per una fotocòpia compulsada del passaport o del permís de residència a Espanya,
o, en el cas de ciutadans espanyols, per una fotocòpia compulsada del DNI.



Certificació acadèmica personal original en la qual figurin la formació assolida, l'any acadèmic i les
qualificacions.



Pla docent de l'assignatura en el qual figurin les competències, els coneixements associats i el nombre de
crèdits, d'hores o de setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.



Qualsevol altra documentació que el centre consideri necessària per tramitar la sol·licitud



El model de sol·licitud es pot obtenir al mateix centre.

http://www.ub.edu/fisica/org/actes/pdf/acta_CAFF_20150604.pdf
http://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/sites/transparencia/organs_govern/claustre/acte_20042015/2015_02_Annex_04.pdf
http://www2.giga.ub.edu/acad/reconv/alumnes/inici.php

