














Taula de reconeixement - Economia:   

   

  

Aclariments de funcionament del simulador de reconeixement:   
   

  

 1. Per tal de reconèixer els crèdits obtinguts pels estudiants en assignatures optatives i assignatures de 
lliure elecció que no tinguin un reconeixement directe en aquesta taula es  podran reconèixer fins a un 
màxim de 12 crèdits optatius reconeguts en el Grau, però en cap cas es farà un reconeixement de les 
assignatures 189204, 189205, 189206, 189228 i 189229 que pot ser que els alumnes tinguin a l’expedient 
matriculades amb apunt R a TAX i que no figuren a la taula i tampoc aniran a transferència. (No es mirarà el 

número de crèdits optatius total reconeguts en el Grau, per tant, es pot donar el cas que un alumne tingui més crèdits 

optatius reconeguts que el total d’optativitat del Grau).  

• Cal tenir en compte, que pel que fa a les agrupacions que tenen diferents assignatures de la llicenciatura i 

donen com a reconeguda la mateixa assignatura del Grau:si l’alumne sols té superada una única assignatura 

de les de la llicenciatura, cap problema, el simulador escollirà l’agrupació i farà el reconeixement del Grau. 

Cas que l’alumne tingui superades més d’una de les assignatures de la llicenciatura afectades, el simulador 

escollirà la primera agrupació, li farà el reconeixement de l’assignatura del Grau i la resta d’assignatures de la 

llicenciatura no es reconeixeran per taula i aniran directament al tractament d’aquest punt 1.  

  
  
 2. Per tal de reconèixer els crèdits obtinguts pels estudiants amb assignatures optatives fictícies 

cursades en el marc d’un intercanvi  es farà un reconeixement parcial per matèria  “n” per cada una 
de les assignatures fins a un màxim del total de crèdits optatius de l'ensenyament (30).   

 
  
  
 3. Els crèdits de lliure elecció  obtinguts amb assignatures fictícies cursades en el  marc d’un 

programa d’intercanvi i els crèdits reconeguts  de lliure elecció a la llicenciatura/diplomatura es 
reconeixeran com a optatius a grau, fins a un màxim de 6, en el marc del reconeixement acadèmic 
d'activitats institucionals universitàries, sempre que no s'hagin reconegut en la seva totalitat els crèdits 
optatius de l'ensenyament.  

 

  

  

  

   

  

  

  




