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La Comissió Acadèmica del Consell de Govern d’aquesta Universitat, en la sessió 
ordinària duta a terme el dia 30 d’abril de 2008, va acordar aprovar i elevar a Consell 
de Govern la modificació de la “Normativa de crèdits de lliure elecció“ aprovada el 27 
de març de 2007, a l’apartat I. Assignatures, segons queda redactada a continuació, en 
que s’afegeix el paràgraf destacat en cursiva, respecte el que consta en el redactat ja 
aprovat de 27 de març de 2007:  

 
I ASSIGNATURES 
- 
- 
Les assignatures de lliure elecció s’han de cursar dintre del mateix període en què es cursa 
l’ensenyament al qual s’apliquen.  
 
Les assignatures de lliure elecció cursades en un ensenyament no es poden aplicar com a tals a 
un altre ensenyament, tret que formin part de l’oferta de lliure elecció en el període en què 
l’estudiant segueix l’altre ensenyament. 
 
Les assignatures obligatòries o optatives no es poden aplicar a un altre ensenyament com a 
assignatures de lliure elecció, tret que formin part de l’oferta de lliure elecció en el període en 
què l’estudiant segueix l’altre ensenyament. 
 
En el cas d’assignatures cursades en altres estudis oficials realitzats amb anterioritat, a la UB 
o a qualsevol altra universitat, es podran reconèixer crèdits per assignatures que formin part 
del pla d’estudis de l’ensenyament que ha cursat l’alumne, sempre que no hagin estat 
convalidades per cap altra assignatura del pla d’estudis de l’ensenyament que segueix 
l’interessat   
 
Les assignatures de lliure elecció ja cursades en un ensenyament que siguin obligatòries o 
optatives en un altre ensenyament es poden convalidar en aquest segon ensenyament. 
 
L’estudiant pot obtenir crèdits de lliure elecció cursant assignatures en els casos següents: 
1. Assignatures optatives del mateix ensenyament 
2. Assignatures que formen part, com a obligatòries o optatives, dels plans d’estudis dels 

ensenyaments de la Universitat de Barcelona i que s’ofereixen per a la lliure elecció d’altres 
ensenyaments 
3. Assignatures que en diferents centres de la Universitat de Barcelona s’ofereixen 

exclusivament per a la lliure elecció (no formen part dels plans d’estudis dels seus 
ensenyaments) 
4. Assignatures que ofereixen altres universitats amb conveni, per a estudiants de la Universitat 

de Barcelona 
 
- 
- 
 
Així mateix s’acorda que aquesta modificació serà vigent per als estudiants que ho sol·licitin pel 
proper curs 2008-2009.” 
 


