Adaptació als estudis de
GRAU. Situació a la UdG
1.

Canvis que comportarà l’adaptació
europea
•
•

Estructura grau/postgrau-màster/doctorat
Crèdit ECTS-crèdits actuals: principals
diferències
•
•

–
–

Assignatures troncals, obligatòries optatives,
lliure elecció?
Es manté la idea de primer, segon, tercer curs
o l’estudiant fa el seu itinerari?

Mobilitat europea: més fàcil que ara? Podrem
rebre estudiants de fora amb més facilitat que
actualment? Equivalen als actuals Erasmus?
Normativa de permanència a la universitat.

Adaptació als estudis de
GRAU. Situació a la UdG
2. Quins són els estudis de grau que
s’implementaran a la UdG?.
Comparativa amb els estudis que
hi ha actualment. Quins
desapareixen, quins s’adapten.
3. Implementació dels graus: 20092010: primer curs de quins graus?
Quan estarà acabada la
implementació?

Tipologia dels nous estudis:
1r cicle: Estudis de GRAU:
- Formació general orientada a l’exercici professional
- 240 ECTS (en general)
2n cicle: estudis de MÀSTER
- Formació avançada orientada a l’especialització acadèmica o professional, o
a la iniciació de tasques investigadores
- Entre 60 i 120 ECTS
3r cicle: estudis de DOCTORAT
- Formació avançada en tècniques d’investigació
- Període de formació + Període d’investigació (Tesi)

Nova definició de crèdit:

“Unidad de valoración de la actividad académica en
la que se integran armónicamente tanto las
enseñanzas teóricas y prácticas como otras
actividades académicas dirigidas y el volumen de
trabajo que el estudiante debe realizar en cada una de
las asignaturas”.
Els crèdits ECTS mesuren el volum total de feina que un
estudiant estàndard haurà de dedicar per a l’obtenció del
títol.

1 crèdit ECTS: 25 hores de treball, que inclou:
9 Hores de treball presencial
9 Hores de treball no presencial dirigit
9 Hores de tutories
9 Hores d’aprenentatge autònom (hores
d’estudi)
9 Hores dedicades a la preparació i realització
d’exàmens i altres activitats d’avaluació.

Algunes magnituds
comparades:
European Credit Transfer System
•
•

60 crèdits per curs (fix)
25 hores de dedicació de
l’estudiant per crèdit

•
•
•

1500 hores de treball per curs
36/40 setmanes per curs
Dedicació setmanal dels
estudiants entre 37,5h i 41,5h
Dedicació diària entre 7,5 i
8,5h

•

Crèdit LRU (La unidad de valoración de las

enseñanzas. Corresponderá a diez horas de
enseñanza teórica, práctica o de sus
equivalencias)

•
•

Entre 60 i 90 crèdits per curs
10 hores de professor (30%
AAD) per crèdit.

•

30 setmanes lectives per curs
(+ període d’exàmens)
Càrrega lectiva setmanal entre
20 i 30h (teoria fins a 15 h)

•

Troncals, obligatòries, optatives,
de lliure elecció? I ara, què?
L’annex 1 del RD 1393/2007 determina els
continguts de la Memòria per a la sol·licitud de
verificació de títols oficials
El punt 3, Objectius, requereix l’explicitació de
les competències generals i específiques que els
estudiants han d’adquirir durant els seus estudis
i que seran exigibles per atorgar el títol. El 5,
Planificació dels ensenyaments, identifica els
elements estructurals dels ensenyaments:
Denominació del mòdul o matèria
Contingut en ECTS
Organització temporal (semestral, trimestral, etc)
Caràcter obligatori o optatiu

Assignatures, mòduls,
matèries.
Materia: Unidad academica que incluye una o más asignaturas que pueden
concebirse de manera integrada 1
Módulo: Unidad academica que incluye una o más materias que constituyen una
unidad organizativa dentro de un plan de estudios

cf. taula 1. de l’annex 1 del RD 1393/2007
1 Las materias pueden concebirse de tal forma que constituyan unidades coherentes desde el punto de vista disciplinar.....
[o no]. ANECA, Guia de apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales

Es manté la idea de curs o cada
estudiant fa el seu itinerari?
Crec, a la vista de les propostes,
que es recupera la idea de curs.
L’itinerari de cada estudiant ha de
casar necessàriament amb un
itinerari definit en el pla d’estudis,
però un mateix estudi pot
contemplar itineraris diferents.

Mobilitat europea: més fàcil que
ara?
Què entenem per mobilitat?
1.
2.

Anar a fer part dels meus estudis en una
altra universitat.
Continuar la meva formació en un altra
país a partir del títol obtingut en el meu.
El nou sistema facilita la mobilitat de 2.
(ECTS, SET, BA/MA).
La mobilitat d’1 segueix depenent del
treball i de la voluntat de les universitats.

Normativa de permanència
1. Ai, ai, ai, ai.
2. La Comissió Acadèmica i de
Convalidacions està treballant la
proposta de Normativa de Permanència.
3. Ara per ara, els graus implantats i els
proposats de nou es regeixen per la
normativa vigent.
Alguns problemes: convocatòries per curs, full
time/part time, matrícula i progressió.

Quins són els estudis de grau
que s’implementaran a la UdG?
1. Medicina i Publicitat i relacions
públiques des del curs 2008/09.
2. Propostes enviades a l’ANECA;
identifiquen titulació a substituir
3. Títols que ara per ara no tenen
recanvi.

Implementació dels graus: 2009-2010: primer curs
de quins graus? Quan estarà acabada la
implementació?
• El 2008/2009 hem iniciat dos graus.
• El 2009/2010 preveiem iniciar-ne 29 en centres integrats i 5
en centres adscrits.
• El RD 1393/2007 determina que el curs 2010/2011 no poden
oferir-se places de nou accés a estudis del sistema antic.
• La Resolució de 16 de juliol de la DGU (MEC) sobre diversos
aspectes relatius als ensenyaments de màster i doctorat en la
nova ordenació universitària estableix que en el curs
2013/2014 no podran oferir-se places en el primer curs de
segon cicle dels ensenyaments de només segon cicle.
• La disposició transitòria segona del RD citat determina que
als estudiants que hagin iniciat estudis conforme a anteriors
ordenacions els seran d’aplicació les disposicions
reguladores per les quals haguessin iniciat els estudis fins al
30 de setembre de 2015, en què quedaran definitivament
extingides.

Comparativa amb els estudis que
hi ha actualment
ESTUDIS 2008

ESTUDIS 2009

Facultat d'Educació i Psicologia

Facultat d'Educació i Psicologia

Mestre -Educació Infantil

G MESTRE EDUCACIÓ INFANTIL

Mestre -Educació Primària
Mestre -Llengua Estrangera
Mestre -Educació Física

G MESTRE EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Mestre -Educació Musical
Educació Social

G EDUCACIÓ SOCIAL

Psicologia

G PSICOLOGIA

Pedagogia (només 2n cicle)

G PEDAGOGIA encara no. Mantenim 2n cicle
de moment.

Psicopedagogia (només 2n cicle)

Encara s’ofereix
Màster oficial professorat de secundària

Comparativa amb els estudis que
hi ha actualment
Facultat de Lletres

Facultat de Lletres
G ESTUDIS CULTURALS I COMUNICACIÓ

Filosofia

G FILOSOFIA

Filologia Catalana

G LLENGUA I LITERATURA CATALANES

Filologia Hispànica

G LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES

Geografia

G GEOGRAFIA, ORDENACIÓ DEL
TERRITORI I GESTIÓ DEL MEDI
AMBIENT

Història

G HISTÒRIA

Història de l'Art

G HISTÒRIA ART

Filologia Romànica (només 2n cicle)

Encara s’ofereix

Comparativa amb els estudis que
hi ha actualment
Facultat de Ciències

Facultat de Ciències
G BIOTECNOLOGIA

Biologia

G BIOLOGIA

Química

G CIÈNCIES AMBIENTALS

Ciències Ambientals

G QUÍMICA

Facultat de Dret

Facultat de Dret

Gestió i administració pública

G CIÈNCIES POLÍTIQUES I
ADMINISTRACIÓ

Dret

G DRET

Ciències del Treball (només 2n cicle)

NO S'OFEREIX

Criminologia (només 2n cicle)

G CRIMINOLOGIA

Comparativa amb els estudis que
hi ha actualment
Escola Politècnica Superior

Escola Politècnica Superior

Arquitectura Tènica

G ENGINYERIA D'EDIFICACIÓ

E.T.Agr.-Expl.Agropecuàries

E.T.Agr.-Expl.Agropecuàries

E.T.Agr.-Ind.Agràries Alime

E.T.Agr.-Ind.Agràries Alime

E.T.Informàtica Gestió

E.T.Informàtica Gestió

E.T.Informàtica Sistemes

E.T.Informàtica Sistemes

Eng.Dis.Ind.i Desenv.Producte

NO S'OFEREIX

Arquitectura

G ARQUITECTURA

Enginyeria Industrial

G ? (sense atribucions)
Màster oficial enginyer industrial; encara no.

E.T.Ind.-Elec.Industrial

G ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I
AUTOMÀTICA

E.T.Ind.-Química Industrial

G ENGINYERIA QUÍMICA

E.T.Ind.-Mecànica

G ENGINYERIA MECÀNICA

Enginyeria Informàtica (només 2n cicle)

Enginyeria Informàtica

Ciència i Tecnologia dels Aliments (només 2n
cicle)

Ciència i Tecnologia dels Aliments

Comparativa amb els estudis que
hi ha actualment
Escola Universitària d'Infermeria

Escola Universitària d'Infermeria

Infermeria

G INFERMERIA

Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials

Facultat de Ciències Econòmiquies i
Empresarials

C.Empresarials

G COMPTABILITAT I FINANCES

Adm.i Direc.d'Empreses

G ADMINISTRACIÓ DIRECCIÓ EMPRESES

Economia

G ECONOMIA

Facultat de Turisme

Facultat de Turisme

Turisme

G TURISME

Publicitat i Relacions Públiques

NO S'OFEREIX

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Facultat de Medicina (en tràmit)

Facultat de Medicina (en tràmit)

Grau en Medicina

Grau en Medicina

Comparativa amb els estudis que
hi ha actualment
Centres adscrits o vinculats a la UdG

Centres adscrits

Publicitat i Relacions Públiques

NO S'OFEREIX

Turisme "Mediterrani"

G TURISME I DIRECCIÓ HOTELERA (adscrites conjunta)

Turisme "E.Hoteleria i Turisme St. Pol

G DIRECCIÓN HOTELERA ST.POL

Turisme "CETA"

G TURISME I DIRECCIÓ HOTELERA (adscrites conjunta)

Turisme "Euroaula"

G TURISME I DIRECCIÓ HOTELERA (adscrites conjunta)

Realit.Audiovisual i Multimèdia

G AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA

Turisme (Terrassa)

NO S'OFEREIX

Fisioteràpia "Garbi" (Salt)

G FISIOTERAPIA
G CAFE

Turisme "Formàtic Barna"

G TURISME I DIRECCIÓ HOTELERA (adscrites conjunta)

Links d’interès a la UdG
•
•
•
•

http://www.udg.edu/Default.aspx?alias=www.udg.edu/estudia
http://www.udg.edu/tabid/12331/Default.aspx
http://www.udg.edu/tabid/6837/Default.aspx
http://www.udg.edu/Default.aspx?alias=www.udg.edu/gigs

La meva UdG
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