COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER ACCEDIR AL SEGON CICLE
DE LA LLICENCIATURA EN HUMANITATS,
(Acord de a Junta de Govern de 4 de febrer de 1998 i del Consell de Govern
de 21 de gener del 2004)
L'Ordre del Ministeri d'Educació i Ciència de 10 de desembre de 1993 preveu,
amb caràcter general, el nombre de crèdits i les matèries que hauran de superar els
alumnes que vulguin accedir al segon cicle de la llicenciatura en Humanitats, com
a complements de formació. D'acord amb aquestes previsions, la UPF ha de
determinar de manera específica el nombre de crèdits i les matèries que han de
superar, i d'una altra banda ofertar una sèrie d'assignatures que permetin la
superació completa dels complements de formació.
ANNEX
1. Organització dels complements de formació
Les matèries corresponents a complements de formació a cursar pels estudiants a
que fa esment l'Ordre del Ministeri d'Educació i Ciència de 10 de desembre de
1993 (BOE núm. 309 de 27 de desembre) que accedeixen al segon cicle de la
llicenciatura en Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra són els següents:
Llatí i Cultura Clàssica
Llengua Estrangera Moderna i la seva Literatura
Llengua i Literatura
Total

7 crèdits
15 crèdits
10 crèdits
32 crèdits

Història
Història de l'Art
Total

5 crèdits
7 crèdits
12 crèdits

2. Oferta de la Facultat d'Humanitats per al compliment dels complements
de formació aprovada per Junta de Govern d'11 de juny de 1997
L'oferta d'assignatures de la Facultat d'Humanitats per al compliment dels
complements de formació anteriorment assenyalats s'organitzaran mitjançant les
assignatures del primer cicle del pla d'estudis que s'indiquen a continuació:
Assignatures en què la Universitat organitza
complements de formació
Llatí i Cultura Clàssica
Cultura Clàssica I
Cultura Clàssica II
Llengua estrangera moderna i la seva literatura
(*)
Llengua i Lit. Alemanya I-II-III

Crèdits
5
5
15

Llengua i Lit. Francesa I-II-III
Llengua i Lit. Anglesa I-II-III
Llengua i Literatura
Literatura Catalana
Literatura Castellana
Història
Història Moderna
Història de l’Art
Història de l'Art I
Història de l'Art II
(*): L’estudiant haurà d’escollir cursar una de les
alemany.

15
15
5
5
5
5
5
tres llengües: anglès, francès o

3. A més dels requeriments establerts pel propi pla d'estudis de la llicenciatura en
Humanitats, per tal d'obtenir el títol de llicenciat/ada, els estudiants hauran d'haver
superat tots els crèdits corresponents als complements de formació, bé mitjançant
l'oferta pròpia de la Universitat, recollida en el punt dos, o bé obtenint la
convalidació o reconeixement corresponent a la relació d’assignatures de primer
cicle següent:
Assignatures
subjectes
reconeixement

a

convalidació

Llatí i Cultura Clàssica
Introducció al món clàssic
5 crèdits
Cultura Clàssica I
5 crèdits
Cultura Clàssica II
5 crèdits
Llengua estrangera moderna i la seva literatura
Llengua i Lit. Alemanya I-II-III 15 crèdits
Llengua i Lit. Francesa I-II-III 15 crèdits
Llengua i Lit. Anglesa I-II-III
15 crèdits
Literatura Alemanya
5 crèdits
Literatura Anglesa
5 crèdits
Literatura Francesa
5 crèdits
Llengua i Literatura
Literatura Catalana
5 crèdits
Literatura Castellana
5 crèdits
Llengua Castellana I-II
10 crèdits
Llengua Catalana I-II
10 crèdits
Literatura de Tradició Europea I 5 crèdits
Literatura de Tradició Europea II 5 crèdits
Literatura de Tradició Europea III 5 crèdits
Història
Història Moderna
5 crèdits
Introducció a la Història
5 crèdits
Prehistòria i Història Antiga
5 crèdits
Història de l’Extrem Orient
5 crèdits
Història Medieval
5 crèdits

o

Història de l’Art
Història de l'Art I
Història de l'Art II
Història de l’Art III
Fonaments d’Història de l’Art

5 crèdits
5 crèdits
5 crèdits
5 crèdits

4. També es podran incorporar a l’expedient, com a complements de formació,
assignatures superades en els estudis d’origen, que estiguin vinculades a alguna de
les cinc àrees temàtiques marcades en el pla d’estudis, sempre i quan es respecti el
repartiment de crèdits que fixa l'Ordre del Ministeri d'Educació i Ciència de 10 de
desembre de 1993 (BOE núm. 309 de 27 de desembre) i hi hagi un informe
favorable de l’òrgan competent en matèria de convalidacions.

