Facultat de Física

Criteris d’admissió als ensenyaments de grau per canvi d’universitat i/o
d’estudis universitaris1
La Comissió Acadèmica de la Facultat de Física ha establert els següents criteris:
OFERTA
• Semestre de tardor: 5 places en cada grau
• Semestre de primavera: 5 places en el Grau d’Enginyeria Electrònica i 2 places en el Grau de Física
TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
• 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
• Els estudiants seran admesos, a criteri dels caps d'estudis, tenint en compte el nombre de crèdits superats i
l'expedient acadèmic. S'admetran, preferentment, els estudiants que es puguin incorporar en el tercer semestre o
superiors i sempre que la disponibilitat de places ho permeti en cada moment.
PROCEDIMENT
• Cal presentar la sol·licitud de reconeixement de crèdits a la Secretaria d'Estudiants i Docència (SED) de la Facultat de
Física, acompanyada de la següent documentació:
− Original i fotocòpia d'un document d'identitat vigent del sol·licitant (DNI, targeta de residència o passaport).
− Expedient acadèmic (en el cas d'estudis iniciats a la UB) o Certificació acadèmica personal original en la
qual figurin la formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions (en el cas d'estudis iniciats en altres
universitats).
− Pla docent de les assignatures superades 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.
− Pla d'estudis de l'ensenyament de procedència amb el segell del centre d'origen corresponent.
La resolució es comunicarà a la persona interessada. Aquesta resolució no implica, en cap cas, l'accés directe al
grau. Si s'ha obtingut el reconeixement és d'un mínim de 30 crèdits cal continuar amb el següent pas.
• S'ha de demanar plaça a la Facultat de Física mitjançant el formulari que se li facilitarà a la SED.
El centre comunicarà a la persona interessada l'atorgament de plaça, juntament amb les instruccions per a la
matrícula (si la resolució és favorable).
(*) Els estudiants amb estudis universitaris cursats a l'estranger han de consultar, a més, la següent informació.
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Acord de la Comissió Acadèmica de la Facultat de Física de 5 d’abril de 2017 que modifica un acord previ de 4 de juny de 2015 on s'estableixen els
criteris d’admissió als ensenyaments de grau de la Facultat; en compliment del que s’estableix en els "Criteris generals per resoldre 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.

