Maria Teresa Vilalta Ferrer
Secretària general
Secretaria General

Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona

Tel. +34 934 035 547
secretaria.general@ub.edu
www.ub.edu/secretariageneral

Maria Teresa Vilalta Ferrer, secretària general de la Universitat de Barcelona,

C E R T I F I C O: Que la situació excepcional derivada per la COVID-19 ha determinat
l’adopció de mesures extraordinàries, entre elles, la celebració del Consell de Govern en
sessió ordinària el 7 d´octubre de 2020, per videoconferència.

Que en aquesta sessió de 7 d´octubre de 2020, es va acordar aprovar l´itinerari d´extinció
del grau en Gestió d´Empreses en Comerç i Distribució.

I per tal que consti i tingui els efectes que correspongui, tot indicant que l’acta on figura
aquest acord no serà aprovada fins a la propera sessió, signo aquest certificat amb el vist
i plau del senyor rector a Barcelona, el dia 14 d´octubre de dos mil vint.

Vist i plau
El rector,

Joan Elias i Garcia
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CACG

23 de setembre de
2020

(CACG 23 setembre 2020)

ITINERARI D’EXTINCIÓ D’ASSIGNATURES del Pla d’Estudis 2016 de la Titulació de Grau en Gestió d’Empreses en Comerç i Distribució (ESCODI)
(TG1076)
EXTINCIÓ DE LES ASSIGNATURES DEL PLA D’ESTUDIS 2016 PER LA MODIFICACIÓ DE PLA D’ESTUDIS APROVADA PER L’AQU (d’aplicació a partir del curs 2020-21)
La modificació del pla d’estudis de la titulació de Grau de Gestió en Comerç i Distribució aprovada per l’AQU, comporta l’extinció de l’estructura del pla d’estudis anterior i aprovar el procés d’extinció
de les assignatures que se suprimeixen.
S’estableix un procés d’extinció en dos cursos acadèmics amb la següent proposta d’extinció de les assignatures que se suprimeixen per la modificació del pla d’estudis aprovada.
Codi
1r Curs
365473

Assignatures

Microeconomia (6 cr)

Tipus

Curs 2020-2021

Curs 2021-2022

Curs 2022-2023

Curs 2023-2024

Curs 2024-2025

Curs 2025-2026

Extinció amb
Extingida
Extinció amb
docència
docència
Docència de l’assignatura durant el procés d’extinció: docència amb la nova assignatura del grau: 366396 Introducció a la Microeconomia i Macroeconomia (6cr)
Justificació: Es vol facilitar el procés d’extinció de l’assignatura donant als estudiants la possibilitat de tenir la docència amb la nova assignatura de grau que la substitueix al nou pla
d’estudis aprovat.
365474
Macroeconomia (6 r)
FB
Extinció amb
Extinció amb
Extinció
Docència
Docència
Docència de l’assignatura durant el procés d’extinció: docència amb la nova assignatura del grau: 366396 Introducció a la Microeconomia i Macroeconomia (6cr)
Justificació: Es vol facilitar el procés d’extinció de l’assignatura donant als estudiants la possibilitat de tenir la docència amb la nova assignatura de grau que la substitueix al nou pla
d’estudis aprovat.
2n Curs
365481
Operacions Financeres (6 cr)
OB
En extinció
En extinció
Extinció
sense Docència
sense Docència
3r Curs
365484
Comptabilitat Analítica (6 cr)
OB
En extinció
En extinció
Extinció
sense Docència
sense Docència
4rt Curs
365505
Comerç Digital i Xarxes Socials (6 cr)
OB
Docència
Extinció amb
Extinció amb
Extinció
Docència
Docència
Docència de l’assignatura durant el procés d’extinció: docència amb la nova assignatura del grau: 366403 Comerç Digital (6cr)
Justificació: Es vol facilitar el procés d’extinció de l’assignatura donant als estudiants la possibilitat de tenir la docència amb la nova assignatura de grau que la substitueix al nou pla
d’estudis aprovat.
FB

