
 

Vistes les instàncies de sol·licitud de canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials 
presentades en aquest Centre a l’empara del que disposa l’article 1 de la Normativa acadèmica 
dels estudis de grau i de màster de la UPC (NAEGM) aplicable al curs acadèmic 2021-2022, 
quadrimestre de primavera. 

Atès que els apartats 1.1.B. i 1.1.C. de la NAEGM estableix les condicions per accedir per canvi 
d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials. 

Atès que l’estudiantat només pot presentar una sol·licitud de canvi d’universitat i/o d’estudis 
oficials. 

Vist que la demanda ha superat el nombre de places vacants ofertades, i que totes les sol·licituds 
no poden ésser admeses per no existir places vacants en les titulacions sol·licitades, la Direcció 
del centre ha prioritzat les sol·licituds rebudes en base als Criteris d’Admissió als estudis de grau 
per la via d’accés per canvi d’Universitat i/o estudis universitaris oficials, aprovats per Junta 
d’Escola de l’EEBE en data 18 de juny de 2017. 

Per tot això, 

RESOLC 

Primer,- AUTORITZAR , a l’empara del que disposa els apartats 1.1.B i 1.1.C. de la NAEGM vigent, 
la petició de canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials a aquest Centre per 
l’estudiantat que a continuació es relaciona: 

Grau en Enginyeria Elèctrica 

IDENTIFICADOR 
41607742Y 

 

Grau en Enginyeria dels Materials 

IDENTIFICADOR 
48101147M 
49455031V 

 

Segon.- DESESTIMAR les sol·licituds de canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials per 
no complir els requisits o per no existir places o suficients places vacants en les especialitats 
sol·licitades. 

Grau en Enginyeria Elèctrica 

Identificador 
43567702K 
48177165P 
49289202H 
49455031V 
X7342303J 

 



 

Grau en Enginyeria Biomèdica 

Identificador 
47185307W 

 

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 

Identificador 
50511065Y 
54247157R 
X7342303J 

 

Grau en Enginyeria Mecànica 

Identificador 
41007981Q 

 

 

Tercer.- INFORMAR als estudiants admesos en aquesta resolució, caldrà que sol·licitin el trasllat 
d’expedient al seu centre i presentin la documentació sol·licitada al Calendari acadèmic 
d’estudis de Grau a l’EEBE per demanar reconeixements. 

Quart.- INDICAR que la matrícula ordinària es realitzarà el 14 de febrer de 2021, a les 12 hores, 
a Gestió Acadèmica de l’EEBE de forma presencial.  

Cinquè.- ASSENYALAR a l’estudiantat que ha d’aprovar almenys 12 crèdits corresponents a 
assignatures obligatòries, en el seu primer any acadèmic d’aquests estudis a l’EEBE, amb 
independència de les matrícules formalitzades. En el cas contrari, no podrà continuar aquests 
estudis a l’EEBE. 

La qual cosa us notifico indicant-vos que contra l’expressada resolució podeu interposar recurs 
d’alçada davant el Rector, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent al de la 
notificació, sense perjudici de qualsevol altre recurs que consideri procedent de conformitat 
amb el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment 
administratiu comú de les administracions.  

Barcelona, 25 de gener de 2022 

La Directora 

 

 

 

Adriana Farran Marsà 

 



 

 


