ACCÉS PER CANVI D’UNIVERSITAT I/O D’ESTUDIS UNIVERSITARIS
Qui pot accedir
•
•
•

Estudiants que cursen uns estudis de grau i volen continuar-los en un altre centre
o en una altra universitat.
Estudiants que cursen uns estudis de grau i volen canviar a altres estudis de
grau en el mateix centre o en un altre centre o una altra universitat.
Estudiants que han cursat estudis universitaris oficials de plans d'estudis ja
extingits sense haver-los finalitzat i volen accedir a un estudi de grau en el mateix
centre, en un altre centre o en una altra universitat. S’exclouen les adaptacions
per extinció del pla d'estudis de grau que el substitueix.

Requisits per accedir per aquesta via
•

•

Reconeixement d'un mínim de 30 ECTS en els estudis als quals es vol accedir,
corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas no es reconeix el Treball
de Fi de Grau (TFG).
No estar afectat per les normes de permanència als estudis d'origen, si aquests
s'han cursat a la UPC.

Si hi ha més sol·licituds que places disponibles, el criteri de selecció serà el següent:
•

Ponderació dels expedients acadèmics dels estudiants.

No poden ser admesos mitjançant aquesta via els estudiants que estan en alguna de
les situacions següents:
•
•

•
•

Estudiants que cursen estudis de grau a la UPC als quals els resta per superar
únicament el treball de fi de grau en els estudis d'origen.
Estudiants procedents d'altres universitats o que han cursat estudis d'acord amb
ordenacions universitàries anteriors als quals, un cop realitzat el reconeixement,
els resta per superar menys de 60 ECTS dels estudis als quals volen accedir.
Aquestes restriccions no s'apliquen als estudiants que han cursat un pla
d'estudis a la UPC que ja està extingit i no l'han finalitzat.
Estudiants titulats o que estan en disposició d’obtenir el títol.
Estudiants que volen simultaniejar estudis o cursar un itinerari conduent a una
doble titulació.

Si no es reuneixen aquests requisits, s'ha d'obtenir plaça pel procés de
preinscripció.
Terminis per presentar la sol·licitud d’accés per canvi d’universitat i/o d’estudis
universitaris
Publicació de l’oferta de places
Sol·licitud d’accés per canvi d’universitat i/o d’estudis
Comunicació de la resolució d’assignació de places
Matrícula

Segona quinzena de juny de 2020
Fins al 17 de juliol de 2020
Fins a l’1 de setembre de 2020
del 7 al 10 de setembre de 2020
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Oferta de places
El nombre total de places d'accés directe al CITM (accés per canvi d’universitat i/o
d’estudis universitaris oficials espanyols) per al curs 2020-2021 és:
Titulació
Grau en Disseny, Animació i Art Digital
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Terrassa)
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
(Barcelona)
Grau en Multimèdia

Places
1
2
1
4

Presentació de sol·licitud
S’ha de lliurar a la Secretaria Acadèmica del CITM (Terrassa) la Sol·licitud d'accés per
canvi d'universitat i/o d’estudis universitaris.
Enviar l’imprès per correu electrònic a la següent adreça:
secretaria.academica.citm@citm.upc.edu.
Aquesta possibilitat no exclou l'opció de fer la preinscripció universitària a l'estudiantat
de l'Estat espanyol.
Estudi previ de reconeixement de crèdits per a l'accés
L'objectiu de l'estudi previ de reconeixement de crèdits és verificar que es compleixen
els requisits per accedir a les titulacions de grau per aquesta via d'accés. L'estudi previ
només es realitza a partir d'assignatures cursades i superades, mai sobre assignatures
ja reconegudes prèviament. Si l'estudiant ha cursat assignatures de més d'una titulació
universitària, cal lliurar la documentació de les assignatures de cada titulació.
Si es formalitza l’accés, l’estudi previ té caràcter de proposta de reconeixement, sense
que calgui fer cap nou estudi de reconeixement.
Imprès de sol·licitud d’estudi previ de reconeixements i convalidacions
Aquest imprès s’ha de lliurar a la Secretaria Acadèmica del CITM a través de correu
electrònic a la següent adreça: secretaria.academica.citm@citm.upc.edu. En rebre la
vostra sol·licitud us farem arribar, per correu electrònic, el full de pagament de les taxes.
La documentació que s’ha d’adjuntar (original o còpia compulsada) a la sol·licitud és:
•
•
•

Certificat oficial de l'expedient acadèmic (en el cas d’estudiantat de la UPC
es pot substituir per un expedient acadèmic extret de l'e-secretaria)
Pla d'estudis del centre d'origen segellat (només per a estudiantat de fora de la
UPC)
Programa de les assignatures aprovades segellat pel centre d'origen (només
per a estudiantat de fora de la UPC)
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Preu
Cal abonar la taxa establerta al Decret de preus. Podeu realitzar el pagament amb
targeta de crèdit a la Secretaria Acadèmica, en qualsevol oficina de La Caixa o per l'eSecretaria.

Data límit de presentació de la sol·licitud d’estudi previ de reconeixement de
crèdits
29 de juny de 2020
Resolució
La resolució de reconeixements de crèdits serà comunicada via correu electrònic al
sol·licitant.
La resolució respecte al nombre de crèdits que es podrien reconèixer o convalidar no
implica l'accés als estudis. En el cas que sigui favorable permet presentar
posteriorment la sol·licitud d'accés per canvi d'estudis.

Matrícula
Els estudiants admesos hauran de formalitzar el trasllat d'expedient al seu centre
d'origen abonant i, si s'escau, els drets de trasllat d'expedient i formalitzar la matrícula a
la Secretaria Acadèmica del CITM del 7 al 10 de setembre de 2020.
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