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PROCEDIMENT  DE  PROPOSTA  D’IMPLANTACIÓ  DE  DOBLES  TITULACIONS  DINS  DE  LA 
PROGRAMACIÓ D’ESTUDIS DE GRAU 
 
 
Introducció 
 
La Universitat Politècnica de Catalunya ha programat en el curs  acadèmic 2010/2011 una 
oferta de 67 estudis de grau, que provoca, com a conseqüència, un procés d’extinció de 
les titulacions de primer i primer i segon cicle que han estat vigents fins l’actualitat. 
 
Aquesta  actuació  dóna  resposta  al  que  estableixen  els  Reials  Decrets  1393/2007  i 
861/2010,  pel  qual  s’estableixen  l’ordenació  dels  ensenyaments  universitaris  oficials,  i 
suposa  l’adaptació  de  la  totalitat  de  l’oferta  d’estudis  de  la  nostra  universitat  a  l’Espai 
Europeu d’Educació Superior que ja es va iniciar al curs 2006/2007 amb la implantació dels 
estudis de màster universitari. 
 
En el marc dels estudis de primer  i primer  i segon cicle s’han dut a  terme a  la UPC una 
sèrie d’iniciatives de caire acadèmic adreçades a  l’obtenció per part de  l’estudiant d’una 
doble titulació. Aquestes actuacions han permès dotar als estudiants d’una formació amb 
unes  competències  assolides  de  forma  transversal  a  més  d’una  de  les  disciplines 
impartides  a  la  nostra  universitat.  Cal  destacar  en  aquest  sentit  la  tasca  realitzada  pel 
Centre  de  Formació  Interdisciplinària  Superior  (CFIS)  fomentant  i  gestionant  l’oferta 
d’aquestes dobles  titulacions, així com  les  iniciatives que s’han dut a  terme per part de 
diversos centres docents dins del marc dels seus propis plans d’estudis. 
 
L’objectiu  d’aquest  document  és  establir  un marc  comú  a  nivell  de  la  UPC  per  tal  de 
fomentar  l’establiment  d’itineraris  de  doble  titulació  entre  els  nous  estudis  de  grau. 
Aquest marc ha de permetre, per una banda, donar resposta a  les propostes realitzades 
pels  centres  docents  i,  per  l’altra,  garantir  que  aquesta  oferta  s’adapti  al  marc  legal 
existent,  així  com  als  compromisos  de  caire  acadèmic  assumits  en  les  memòries  de 
verificació dels estudis.   
 
 
Programació de l’oferta de dobles titulacions de grau 
 

 Les  dobles  titulacions  seran  incloses  en  la  programació  universitària  que  es 
aprovada pel Consell de Govern de la UPC per a cada curs acadèmic 
 

 Les dobles titulacions oferiran un nombre concret de places que seran incloses en 
el document de programació. Aquesta oferta de places serà  realitzada atenent a 
criteris de viabilitat econòmica. 
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 Si  la proposta prové de més d’un  centre docent, només un d’ells actuarà  com a 
coordinador  de  la  proposta  tot  i  que  cadascú  realitzi  de  forma  independent  la 
gestió dels seus expedients. En el cas de dobles titulacions organitzades pel CFIS, 
aquest actuarà com a centre coordinador. 

 
 
Accés a dobles titulacions de grau 
 

 L’estudiant  haurà  d’accedir  primer,  mitjançant  preinscripció  universitària  o  les 
altres vies definides pel Reial Decret 1892/2008, a una de  les  titulacions que vol 
obtenir, d’acord a l’itinerari curricular dissenyat per obtenir la doble titulació.  

 

 L’accés  a  la  segona  titulació  es  realitzarà mitjançant  interdisciplinarietat  un  cop 
l’estudiant  hagi  superat,  com  a  mínim,  la  fase  inicial  dels  estudis  iniciats.  En 
conseqüència,  caldrà  l’aprovació  del  Consell  de Govern  de  la UPC  i  la  posterior 
informació  al  Consell  Interuniversitari  de  Catalunya.  Amb  aquest  procediment, 
l’admissió a la segona titulació es podrà realitzar de forma directa, sense passar pel 
procés de preinscripció universitària. En el cas de dobles  titulacions organitzades 
pel CFIS aquest accés es podrà realitzar dins de la fase inicial dels estudis. 

 

 En qualsevol cas, per accedir a la segona titulació la nota d’accés de l’estudiant a la 
universitat haurà de superar la nota de tall que va tenir aquesta segona titulació en 
l’any que l’estudiant va accedir a la universitat. 

 

 El centre definirà uns criteris d’admissió a l’itinerari de doble titulació entre els que 
es tindrà en compte com a element bàsic l’expedient acadèmic. 
 

 El centre serà responsable del procés d’admissió dels estudiants a la doble titulació 
d’acord als criteris definits per  la UPC  i el marc normatiu vigent. En aquest sentit, 
publicarà un calendari,  l’oferta de places, els criteris de valoració  i procediments 
associats al procés d’admissió a una doble titulació. 

 
 
 
Criteris de disseny de les dobles titulacions de grau 
 

 Els centres responsables definiran  l’estructura de  l'itinerari curricular a seguir per 
part de l’estudiant d’acord als plans d’estudis de la UPC que han estat aprovats pel 
Consejo de Universidades. 
 

 Aquest  itinerari  garantirà,  en  qualsevol  cas,  l’adquisició  de  totes  aquelles 
competències específiques i transversals que s’han fet constar en les memòries de 
verificació de les dues titulacions. 
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 D’acord als criteris definits per l’ANECA, dos estudis de grau han de diferenciar‐se 
en almenys 90 ECTS. En aquest sentit, un itinerari curricular de doble titulació de la 
UPC  tindrà  com  a  mínim  300  ECTS  per  tal  de  garantir  l’adquisició  de  les 
competències associades a la tecnologia específica de cada titulació.  
 

 L’itinerari curricular contindrà, com a mínim, totes les assignatures obligatòries de 
cada titulació que han estat definides al pla d’estudis de cada titulació. 
 

 El  Treball  final de  grau podrà  ser únic de manera que  englobi  el  conjunt de  les 
competències  a  assolir  entre  les  dues  titulacions.  La  durada  mínima  d’aquest 
treball  final de grau  serà de 24 ECTS. Un cop avaluat es podrà  incorporar en els 
expedients de les dues titulacions cursades. 

 

 L’estudiant haurà de cursar assignatures definides als plans d’estudis de  les dues 
titulacions  a  cursar.  No  es  contempla  la  possibilitat  de  crear,  dins  dels  plans 
d’estudis  dels  estudis  cursats,  noves  assignatures  específiques  associades  a  la 
doble titulació. 
 

 Els estudiants podran cursar, amb el vist‐i‐plau de la direcció acadèmica del centre, 
un nombre de crèdits superior als 60 ECTS establerts per a cada curs acadèmic. 

 
 
 
Aspectes vinculats a la gestió acadèmica dels estudis 
 

 L’estudiant mantindrà dos expedients acadèmics, un associat a cadascuna de  les 
titulacions a cursar.  
 

 Un  cop  finalitzat  l’itinerari  de  doble  titulació,  l’estudiant  obtindrà  dos  títols 
acadèmics expedits per  la UPC amb els seus corresponents Suplements Europeus 
al Títol. 
 

 La incorporació a l’expedient acadèmic d’una titulació dels crèdits cursats a l’altra 
titulació  es  realitzarà  mitjançant  reconeixement,  d’acord  a  la  definició  del  RD 
1393/2007.  
 

 El  Treball  Final  de  Grau  haurà  de  ser matriculat  als  dos  expedients  per  tal  de 
garantir la coherència del SET pel que fa als continguts cursats per obtenir els drets 
d’expedició del títol. 

 

 Els aspectes econòmics associats a la gestió acadèmica estan definits per allò que 
estableix el Decret de preus de la Generalitat aprovat per a cada curs acadèmic. 
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ANNEX. PROTOCOL DE PROPOSTA DE DOBLE TITULACIÓ  
 
 
Els centres docents hauran de presentar una memòria justificativa de les seves propostes 
de dobles titulacions al Vicerectorat de Política Acadèmica.  
 
Aquesta memòria haurà d’incloure, com a mínim, la següent informació: 
 

 Titulacions a assolir (Estudi i centre docent) 

 Nombre de places a ofertar per curs acadèmic 

 Justificació de la proposta atenent a criteris acadèmics 

 Justificació de la proposta atenent a altres criteris (empleabilitat,...) 

 Definició de l’Itinerari curricular acadèmic (pla d’estudis a cursar) 

 Justificació de l’adquisició de les competències que han estat verificades 

 Crèdits a reconèixer als dos plans d’estudis 
 
 
Un cop valorades  les propostes seran presentades a  la Comissió de Docència del Consell 

de Govern de  la UPC per a  la seva aprovació dins de  la programació universitària que es 

realitza cada curs acadèmic. 

 

 

Calendari 

ACTUACIÓ  TERMINI

Presentació de la proposta al Vicerectorat de Política Acadèmica  Octubre N

Aprovació per part de la Comissió de Docència  Gener N+1

Aprovació de la programació al Consell de Govern  Gener‐Febrer N+1

Inici de la impartició de la doble titulació Setembre N+1

 




