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Miquel Amorós March, secretari del Consell Social de la Universitat de
Barcelona

"

CERTIFICO: Que en la reunió la Comissió Acadernlca, duta a terme el dia 23 de
juliol de 2013, degudament convocada , sota la pres idencia del Sr.
Francesc Boada, president de la Comissió, amb assistencia d'un
nombre de membres suficient per a la presa d'acords, segons la
normativa que regei x lesrseves funcions, es va prendre, entre d'altres,
I'acord següent:

.Aprovar la mod ificació deis plans d'estudis de Grau següents:

- Belles Arts
- Conservació-Restauració de Béns Culturals
- Administració i Dlreccló d'Empreses
- Disseny
- Pedagogla
- Comunicació Audiovisual
- Informació i documentació

d'acord amb la documentació que s'acompanya

1, perqu é en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin, signo
aquest certificat, tot Indicant que I'acta on figura aquest acord no s'aprovará fins la
propera sessió.

Barcelona, 23 jullol de 2013
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Universitat
de Barcelona

Secretaria General Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Tel. +34 934 035 547
Fax +34 934 035 406
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PUNT4

Isabel MIRALLES GONZÁLEZ, profcssora titular d' universitat i secretaria general de la
Universitat de Barcelona,

C E R T I F I C O: Que el Consell de Govern d'aq uesta Universitat, en la sess i6 ordinaria
duta a terme el dia 29 de rnaig de 20 13, prev í informe de la Com issi ó Académica. reunida el
5 d' abril de 20 13, acordá aprovar la modificació deIs plans d 'estudis deIs ensenyaments de
grau d'Adminístraci ái Direcció d 'Empreses, Belles Arts, Conservac í á-Restauraci áde
B éns Culturals, Dlsseny i de Pedagogia.

I per tal que consti i tingui els efec tes que correspongui, tot indica nt que l' acta on figura
aquest acord no sera aprovada fins a la propcra sessió, signo aquest certifica t amb el vist i
plau del senyor rector a Barcelona, el dia 3 de juny de l' any dos mil tretze .
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Vist i plau,
EL RECTOR,

~~\
Dídac Ramírez Sarrió
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MODlFICACIÓ PLANS D'ESTUDlS DE GRAU I

CnnseIl do Gnvern de 17d'abril de 2013

TiTO! DE GRAU CACG
Administració i Direcció d'Empreses S d'abril de 2013
Belles Arts S d'abril de 2013
Conservació-Restauradó de Béns S d'abril de 2013
Culturals
Disse ny S d 'ab ril de 2013
Pedagogia S d'abril de 2013
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Elena Conejero Buil, Secretaria en funcions de la Comissió Acad émica de Consell de Govérn,

CERTIFICA: Que la Comissió Académica de Consell de Govern d'aquesta Universitat , en la sessió
ordin aria duta a terme el dia 5 d'abril de 2013, va prendre el següent acord:

J

S'acorda informar favorablement i elevar a Consell de Govern, previ informe de la Junta Consultiva i
posterior tramesa, si escau, a Consell Social, la modificació deis plans d'estudis d'ensenyaments de
Grau , que s'adjunten com annex.

1, per tal que consti i tingui els et'ectes que correspongui, tot indicant que l'acta on figura aquest
acord no sera aprovada fins a la propera sessió, signo aquest certificat amb el vist i plau del senyor
President de la Comissió Académica de Consell de Govern a Barcelona, el 5 d'abril de 2013.

Vist i Plau

._._--_._-

El PRESIDENT DE LACOMISSIÓ
ACADÉMICA DE CONSEll DEGOVERN

Dr. Gaspar

Cou scll Soelal---_._- -----_ .
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Proposla del Pla d'Esludis del Tilol de Grau en BELLES ARTS (TG1001)

Tolal crédils 240

PUNT4

I REQUISITS ENTRE ASSIGNATURES
I

Per matric ular l'assignat ura o assignatures Cal tenir superats XX crédtts d'entre un grup
d'assignatures

Codi Denominadó Curs j Cod; Denominadó Curs i
semestre semest re

363817 Treball Fi de Grau 4art / 20n Cal teni r superats 180
credíts de la titulació i
entre els quals han
d'estar incloses tates les
assignatures de primer i
segon curso
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