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Conceptes bàsics 

CICLE 

La normativa aplicable a tots els ensenyaments oficials homologats estableix que els plans d’estudis s’han d’estructurar en cicles. La 
Universitat de Barcelona té estructurats els estudis que imparteix en: 

Ensenyaments de primer cicle: tenen una durada de tres anys i comprenen, a més dels continguts bàsics i de formació general, 
continguts orientats a la preparació per a l’exercici d’activitats professionals. Donen dret a l’obtenció del títol de DIPLOMAT. 

Ensenyaments de primer i segon cicle: consten de dos cicles. El primer, de dos anys de durada com a mínim, on s’inclouen 
coneixements bàsics i generals, i el segon, també d’una durada mínima de dos anys, on s’orienta l’alumne cap a l’aprofundiment i 
l’especialització en els ensenyaments corresponents i cap a la preparació de l’exercici d’activitats professionals. Donen dret a l’obtenció del 
títol de LLICENCIAT O ENGINYER. 

Ensenyaments de només segon cicle: són llicenciatures que consten només de segon cicle. S’hi pot accedir si s’han acabat 
altres ensenyaments o el primer cicle de determinades llicenciatures i es compleixen els requisits formatius que estableixi l’Ordre d’accés 
publicada al BOE. Donen dret a l’obtenció del títol de LLICENCIAT o ENGINYER. 

MATÈRIES I ASSIGNATURES 

Cada pla d’estudis dels ensenyaments de primer, primer i segon o només segon cicle, s’ordena per matèries. Totes les matèries es 
distribueixen en assignatures, que cursarà l’alumne. Les matèries dels ensenyaments són els seus continguts temàtics i les assignatures 
són les unitats d’ensenyament en què s’organitzen o distribueixen les diferents matèries. 

L’estudiant, per a l’obtenció del títol corresponent d’un determinat ensenyament, haurà de cursar els crèdits que el seu pla d’estudis 
estableixi, distribuïts entre les assignatures de les diferents classes de matèries. Per la naturalesa de la matèria dintre del pla d’estudis es 
classifiquen de la manera següent: 

Matèries troncals: Fixades pel Ministeri d’Educació i Cultura en el Decret de directrius generals de la titulació. Són comunes a tots els 
ensenyaments conduents a un mateix títol. Són de caire obligatori per a l’estudiant que cursa l’ensenyament on consten com a tals. 

Matèries obligatòries: Determinades lliurement per cada universitat. Són de caire obligatori per a l’estudiant dintre de 
l’ensenyament on consten com a tals. 

Matèries optatives: Determinades lliurement per cada universitat. L’ensenyament farà la corresponent oferta d’assignatures per tal 
que l’estudiant pugui escollir entre algunes d’elles. 

Crèdits de lliure elecció: Percentatge de crèdits establert en el pla d’estudis i d’obtenció obligatòria per l’estudiant. Aquests crèdits 
es poden obtenir per: 

Assignatures que ofereix la Universitat de Barcelona o altres institucions amb què hi ha conveni.  
Reconeixement de crèdits per activitats o estudis que no formen part de cap pla d’estudis dels ensenyaments impartits a la 
Universitat de Barcelona.  

CRÈDITS 

El sistema de valoració de l'estudi és el crèdit. Cada assignatura del pla d’estudis té una equivalència en crèdits. Un crèdit correspon a deu 
hores de classe teòrica, pràctica o el seu equivalent. Aquesta correspondència podrà variar si així ho estableix el pla d’estudis concret. 

L’obtenció dels crèdits en què es valori l’assignatura es condicionarà als sistemes de verificació de coneixements que la Universitat 
estableixi. 

ITINERARIS 

És la distribució que el centre fa de l’oferta d’assignatures del pla d’estudis per tal de cursar-les en un nombre determinat d’anys (tres per 
a les diplomatures i quatre, cinc o sis per a les llicenciatures). 

Els itineraris són recomanacions per a l’estudiant. 

PREREQUISIT I COREQUISIT 



Els prerequisits i els corequisits suposen una ordenació temporal en l’aprenentatge de les matèries que en tinguin. Aquests requisits es 
fixaran en el pla d’estudis i són de compliment obligatori per part de l’estudiant. 

Prerequisit: tenir aprovada una/es assignatura/es per poder matricular-se d’una altra. 

Corequisit: quan dues o més assignatures tenen corequisits, per tal que els crèdits acadèmics d’aquestes assignatures tinguin valor, 
s’ha d’haver aprovat l’altra o altres assignatures amb què tenen corequisits. 

PASSAREL.LES 

Són les titulacions i/o estudis de primer cicle i els complements de formació exigits per a l’accés al segon cicle d’ensenyaments que no 
constitueixen continuació directa del primer cicle superat per l’estudiant. Les determina el Ministeri d’Educació i Cultura mitjançant una 
Ordre publicada al BOE. 

ADAPTACIONS 

En el cas d’ensenyaments en què ja s’han posat en marxa un o més plans d’estudis nous, s’establiran taules d’adaptacions entre 
assignatures del pla antic amb les del nou. 
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