ACORD DE LA JUNTA DEL CIC PER A L’ACCÉS D’ESTUDIANTS QUE JA ESTAN
EN POSSESSIÓ D’UNA TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA OFICIAL NO ADAPTADA A
L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR A UN GRAU QUE DONI ACCÉS A
LA MATEIXA PROFESSIÓ

La implantació progressiva d’estudis de grau a les universitats catalanes ha generat
que un col·lectiu de titulats i titulades d’estudis universitaris oficials no adaptats a
l’EEES vulguin accedir, de nou, a la universitat per obtenir l’estudi de grau
corresponent que dóna accés a la mateixa professió a la que s’accedia amb els
estudis anteriors.
Malgrat que aquest és un dret d’aquest col·lectiu de ciutadans i ciutadanes, el sistema
universitari de Catalunya ha de garantir que aquest procés es fa amb les màximes
garanties acadèmiques de qualitat i que es detreuen el mínim de places possibles als
col·lectius d’estudiants habituals que accedeixen per primer cop a aquests estudis de
grau.
Per tal d’abordar aquest procés de la forma més coordinada possible entre totes les
universitats, la Junta del CIC del dia 22 de juny de 2009, va acordar constituir un grup
de treball específic, que ha elaborat l’esborrany d’aquest acord, que ha estat
considerat prèviament, també, per la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica
del CIC del proppassat dia 14 de juliol de 2009.
Per tal de garantir aquest procés per al curs acadèmic 2009-10, la Junta del CIC
adopta els acords següents:
1. El procés acadèmic fins a l’obtenció de la titulació de grau d’aquest col·lectiu
d’estudiants tindrà els mateixos estàndards de qualitat que per a la resta dels
estudiants del mateix grau. En aquest sentit, aquest col·lectiu, només, podrà
obtenir la titulació de grau corresponent quan hagi assolit tots els coneixements
i les competències establertes en el pla d’estudis verificat corresponent,
incloses les competències multilingües.
2. En aquest procés, per a aquells estudiants en possessió d’una titulació
universitària oficial de només primer cicle se’ls podrà reconèixer a l’entorn de
180 crèdits i n’hauran de superar 60 més aproximadament, d’acord amb el que
contenia el projecte de grau verificat amb el treball de fi de grau inclòs, i sense
possibilitat de ser reconegut aquest per una altra activitat acadèmicaprofessional anterior, que no sigui un treball equivalent (també en termes de
competències) realitzat, anteriorment, en la titulació oficial d’origen no adaptada
a l’EEES.
3. L’experiència professional d’aquests estudiants no podrà ser reconeguda per
cap altra cosa que no sigui el còmput de crèdits de pràctiques que configurin
part del disseny del curs de retitulació, de forma individualitzada segons
l’activitat professional acreditada.
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4. Les universitats que imparteixin estudis els quals es vulguin acollir a la
retitulació dels estudiants que estan en possessió d’una titulació no adaptada a
l’Espai Europeu d’Educació Superior que els dóna accés a la mateixa
professió, hauran de sol·licitar-ho mitjançant un informe adreçat a la Direcció
General d’Universitats.
Aquest informe haurà d’incloure la següent informació: nombre de places
destinades a aquest col·lectiu, matèries i crèdits que hauran de cursar i
superar, matèries i crèdits subjectes de ser reconeguts, així com l’organització
de l’activitat docent per a aquest col·lectiu. Si s’escau, caldrà diferenciar el
currículum acadèmic que hauran de seguir els estudiants que s’hagin titulat en
la mateixa universitat i els que ho hagin fet en un centre aliè a la mateixa.
La Direcció General d’Universitats notificarà mitjançant una Resolució que
s’accepta o es denega aquesta proposta.
5. Les universitats podran reservar als estudiants d’aquest col·lectiu fins a un
màxim del 20% del nombre de places de nou accés assignades a l’estudi de
grau. Ara bé, per a aquelles universitats que organitzin la docència de manera
diferenciada per als estudiants d’aquest col·lectiu amb la resta d’estudiants, i
per criteris d’eficiència i de viabilitat de l’organització docent, podran programar
places fins a constituir grups específics. En aquests casos, la Resolució de la
Direcció General d’Universitats haurà d’autoritzar aquest increment addicional
de places.
6. El nombre d’estudiants que accedeixin a uns estudis de grau per acollir-se a la
retitulació, es podrà descomptar dels estudiants de nou accés que accedeixin
per preinscripció universitària. Cada universitat haurà de comunicar a l’Oficina
d’Orientació per a l’Accés a la Universitat, al mes de setembre, el nombre
d’estudiants que accedeixen per preinscripció universitària i que es volen
retitular, així com el nombre de places addicionals que precisen.
7. Atès que aquests estudiants es matriculen a una titulació oficial de grau,
abonaran en el cas de les universitats públiques i la UOC els preus que
estableix el Decret IUE/110/2009, de 14 de juliol, pel qual es fixen els preus
dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la
Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2009-2010.
8. Per a les universitats públiques, el model de distribució del finançament públic
tindrà en compte, només, els crèdits cursats amb docència efectiva per part
d’aquest col·lectiu d’estudiants.

Barcelona, 23 de juliol de 2009
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