






















Taula de reconeixement - Medicina: 
 
 
Observacions introduïdes pel centre: 
 

1. En el nou Pla d'Estudis 2009 (Grau en Medicina) les noves assignatures 
"Farmacologia Clínica" 4 cred.(361464),"Pràctiques Tutelades. Estada Clínica 
Hospitalària" 12 cr.(361472) i "Treball Fi de Grau" 6 cred. (361473), no tenen 
reconeixement d'assignatures del Pla d'Estudis 2001 (Llicenciatura en 
Medicina). 

 
2. Les Assignatures Troncals del Pla 2001, aïllades i sense possible reconeixement 

per si soles, per manca de tenir superades les que li formen un bloc, podran ser 
reconegudes en equivalència de crèdits 1:1 en el Pla 2009 com a crèdits 
d'Assignatures Optatives "fictícies"  d'adaptació. 

 
3. Les Assignatures Optatives del Pla 2001 podran ser reconegudes com 

Assignatures Optatives "fictícies" d'adaptació del Pla 2009 amb equivalència 
percentual de crèdits exigibles en cada Pla, (percentatge de crèdits superats sobre 
els 30 crèdits totals exigibles del Pla 2001 a igual percentatge sobre els 18 
crèdits totals exigibles del Pla 2009). 

 
4. 10 crèdits per Activitats de Lliure Elecció ó una Assignatura d'altre ensenyament 

cursada com a lliure elecció d'un mínim de 4 crèdits, del Pla 2001, es podran 
reconèixer  com els 6 crèdits de Reconeixement Acadèmic (dins els Crèdits 
Optatius).  

 
5. Addicionalment per cada 8 crèdits de Lliure Elecció del Pla 2001 es podran 

reconèixer 3 crèdits d'Assignatures Optatives "fictícies" d'adaptació del Pla 2009 
fins un màxim de 18 crèdits. 

 
Aclariments aplicatiu: 
 
En aquests moments l’aplicatiu fa únicament el reconeixement procedent de la taula 
d’equivalències entre assignatures introduïda. El punt 1 és merament informatiu, ja que  
aquestes assignatures com no estan a la taula de reconeixement, mai no es reconeixeran.  
Resta pendent la implementació dels punts 2, 3, 4 i 5 atès que requereixen un tractament 
molt específic de càlcul de percentatges que no ha estat valorat en cap altra taula de 
reconeixement de cap dels ensenyaments de la UB. Fins a la seva adeqüació el 
reconeixement dels expedients dels alumnes requerirà d’un estudi individualitzat i 
manual per part del centre. 
En tot cas, es pot treure un missatge als alumnes, informant-los dels criteris i del 
procediment que hauran de seguir per a finalitzar el seu reconeixement. El centre ens 
hauria de fer arribar el redactat. 
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