Normativa de canvi d’estudis - EEEBE

CRITERIS D’ADMISSIÓ ALS ESTUDIS DE GRAU PER LA VIA D’ ACCÉS PER CANVI
D’UNIVERSITAT I/O D’ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS
1. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Aquest document té per objecte la publicació dels criteris de selecció dels estudiants que sol·licitin
un canvi d'Universitat o un canvi d'estudis universitaris oficials espanyols parcials, així com la dels
estudiants amb estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagin obtingut
l'homologació del títol a Espanya i compleixin els requisits previstos a l'article 1.1.B. de la Normativa
acadèmica dels estudis de grau i de màster de la UPC.
Serà d'aplicació per a l'admissió als ensenyaments de Grau regits pel Reial Decret 1393/2007, de 29
d'octubre, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

2. PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I INFORMACIÓ DEL PROCÉS
D’acord amb el que estableix la Normativa Acadèmica d’estudis de Grau i Màster de la UPC, abans
de l’inici del curs acadèmic, el centre publicarà al web institucional la convocatòria d’accés per canvi
d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials i fixarà els terminis associats a aquesta.

3. SELECCIÓ DE CANDIDATS
D’acord amb el Conveni de Col·laboració entre les escoles de la Xarxa d’Escoles d’Enginyeria de la
província de Barcelona de la UPC (Xarxa X5), l’EEBE prioritzarà les sol·licituds que provinguin de les
Escoles següents:
- Escola d’Enginyeria de Terrassa
- Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
- Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
- Escola d’Enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada
En el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a l'oferta de places s'aplicarà el procés de
priorització de sol·licituds d’acord amb els criteris següents:

• Primer: estudis de procedència que pertanyin a l’àmbit de l’Enginyeria Industrial
• Segon: la superació de 60 ECTS de la Fase Inicial
• Tercer: la nota mitjana de l’expedient acadèmic.
Quart: el nombre de crèdits superats
Cinquè: En cas d’empat, s’establirà una prelació alfabètica entre els candidats d’acord amb la
resolució del Departament competent de la Generalitat de Catalunya per determinar l'ordre
d'actuació de les persones aspirants en els processos selectius vigent.

4. TRASLLAT D'EXPEDIENT
El centre expedirà la corresponent acreditació als estudiants admesos. Aquests sol·licitaran al
centre/Universitat d'origen que tramiti el trasllat de l'expedient acadèmic.

