PROGRAMA D'ESTUDIS SIMULTANIS ENTRE LES TITULACIONS DE
GRAU EN DISSENY I GRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY
INDUSTRIAL D’ELISAVA ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY
Acord del Consell de Govern d’1 de febrer del 2012

1. Nom del Programa: Programa d’estudis simultanis entre les titulacions de Grau
en Disseny i el Grau en Enginyeria en Disseny Industrial.
2. Centre d’impartició: Elisava Escola Superior de
d’ensenyament superior adscrit a la Universitat Pompeu Fabra.

Disseny.

Centre

3. Objectiu: El Programa d’estudis simultanis té la finalitat de facilitar als
estudiants de Grau l’obtenció de la doble formació en Disseny i en Enginyeria en
Disseny Industrial, permetent obtenir els dos Graus en un període de 17 trimestres
(cinc cursos acadèmics complerts més dos trimestres al 6è any).
4. Característiques generals:
4.1 Modalitats.
S’ofereixen dues modalitats diferents del Programa d’estudis simultanis, segons
quin sigui l’estudi inicial de les dues titulacions de Grau implicades. S’indica en
primer lloc el nom de la titulació inicial de l’estudiant que determina el seu ingrés a
Elisava Escola Superior de Disseny i, en segon terme, el nom de la segona titulació
que es cursarà:
- Grau en Disseny – Grau en Enginyeria en Disseny Industrial.
- Grau en Enginyeria en Disseny Industrial – Grau en Disseny
4.2. Durada.
D’acord amb els plans d’estudi de les titulacions de Grau en Disseny i Grau
Enginyeria en Disseny Industrial, i atenent als criteris de reconeixement de crèdits i
assignatures anàlogues segons l’annex 1, la realització del Programa d’estudis
simultanis es durà a terme en un període de cinc anys i dos trimestres. El programa
està dissenyat de tal forma que el segon estudi s’inicia quan comença el tercer curs
de l’estudi d’origen.
4.3 Competències i objectius.
El Programa d’estudis simultanis té com a objectiu primordial ampliar el conjunt
de competències adquirides pels estudiants, amb l’obtenció d’una segona titulació
de Grau, que complementa la primera titulació que ha propiciat l’ingrés de
l’estudiant a Elisava Escola Superior de Disseny. Aquesta complementarietat, en el
cas de les titulacions de Disseny i Enginyeria en Disseny Industrial (estudis que
corresponen a la mateixa branca de coneixement d’Enginyeria i Arquitectura), és
molt elevada, i a més resulta especialment valuosa en el món laboral.

4.4. Planificació dels estudis simultanis.
Es detalla a l’Annex 1 la planificació de les dues modalitats del Programa d’estudis
simultanis ofert.
4.5 Calendari d’implantació.
Aquest Programa d’estudis simultanis s’iniciaria el curs 2013-14.
4.6 Normes d’admissió, normes de matriculació i de progressió en els estudis.
L’accés a la primera titulació ha de seguir els procediments establerts per l’Oficina
d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.
Per a participar en aquest Programa d’estudis simultanis, els estudiants hauran de
sol·licitar l’accés al segon grau d’acord amb la normativa d’accés al Grau amb
estudis universitaris iniciats (30 ECTS reconeguts).
A aquests efectes, es convocarà una sessió informativa per als estudiants de segon
curs del Grau en Disseny i de segon curs del Grau en Enginyeria en Disseny
Industrial, on se’ls explicarà el Programa d’estudis simultanis.
4.7. Nombre de places i procés de selecció dels candidats.
S’oferirà un total de 25 places per a estudiants de cada grau que vulguin
simultaniejar els seus estudis inicials amb la segona titulació.
L’accés al segon grau ve determinat per la normativa d’accés al Grau amb estudis
universitaris iniciats (30 ECTS reconeguts). No obstant això, els alumnes aspirants
se seleccionaran en base al seu expedient acadèmic. En aquest sentit, serà requisit
indispensable tenir tots els crèdits aprovats a primer i segon curs com a màxim en
segona convocatòria.
4.8 Aplicació de la normativa acadèmica.
1. Els estudiants admesos al Programa d’estudis simultanis estaran subjectes a les
mateixes normes acadèmiques (matriculació, qualificació, etc.) establertes amb
caràcter general per a qualsevol alumne de Grau Elisava Escola Superior de
Disseny, sense perjudici del que s’estableix a l’apartat següent.
2. Als efectes de progressió en els estudis, els estudiants admesos al Programa
d’estudis simultanis, per avançar a cursos posteriors, hauran d’obtenir el nombre de
crèdits previst a la normativa.
3. Els estudiants hauran de sol·licitar el reconeixement de les assignatures cursades
a la primera titulació un cop accedeixen a la segona titulació per tal que, si tenen la
seva equivalència al Grau de destinació, s’incorporin a l’expedient acadèmic.
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