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AVA
ALUAC
CIÓ DE
E LA SOL·LI
S
CITUD
D DE
MO
ODIFIC
CACIÓ
Ó DE TÍTOL
T
OFICIA
AL
Iden
ntificació del
d títol
Deno
ominació: Graduat o Gra
aduada en Tu
urisme
Unive
ersitat/s: Un
niversitat de Girona
Centre/s:
-

OAULA
E
Escola Universitària de Tu
urisme EURO
E
Escola Universitària de Tu
urisme Meditterrani
E
Escola Universitària Form
matic Barna
E
Escola Universitària de Tu
urisme Sant Pol de Mar
E
Escola Universitària de Tu
urisme CETA
A
F
Facultat de Turisme
T

Branca/ques: Ciè
ències Socia
als i Jurídique
es

Intro
oducció
D’aco
ord amb el que estableix
x l'article 28 d
del Reial Decret 1393/20
007, de 29 d''octubre, mo
odificat
pel R
Reial Decret 861/2010, de
d 2 de julio
ol, pel qual s'estableix
s
l'o
ordenació deels ensenyaments
unive
ersitaris oficiials, l'Agènc
cia per a la Qualitat de
el Sistema Universitari de Cataluny
ya ha
proce
edit a avalua
ar la proposta
a de modifica
ació del pla d'estudis que condueix aal Títol unive
ersitari
oficia
al a dalt esme
entat.
L'ava
aluació de les modificacio
ons s'ha rea
alitzat de form
ma col·legiad
da per la Coomissió Espe
ecífica
de C
Ciències Soccials i Jurídiq
ques. L'avalluació s'ha dut a terme
e d'acord am
mb la Guia per a
l'elab
boració i la verificació de
d les propo
ostes de titu
ulacions universitàries dde grau i màster.
m
Aque
esta guia reccull els criteris i les dire
ectrius que estableix
e
el Protocol d'aavaluació pe
er a la
verificcació de títols universitarris oficials el aborat conju
untament perr les agènciees que comp
pleixen
els re
equisits estab
blerts a l'artic
cle 24.3 del R
RD 1393/200
07.

Resultat
Una vegada el Consell
C
d'Uniiversitats ha enviat la prroposta de modificació
m
ddel pla d'estu
udis a
AQU Catalunya i aquesta ha
a estat avalu
uada per la Comissió
C
Específica de C
Ciències So
ocials i
Jurídiques de la Comissió
C
d'A
Avaluació de la Qualitat, l'esmentada comissió ha acordat eme
etre el
prese
ent informe.

La insstitució prese
enta una taula d'adaptacció de les ass
signatures qu
ue formaven part del títoll
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Id. títol: 250
00329
de Diiplomat en Turisme
T
a la nova
n
titulació
ó de Graduatt o Graduada
a en Turismee i els seus crèdits
c
corre
esponents . En aquesta
a taula es rreconeixen en
e el grau 150 crèdits correspone
ents a
assig
gnatures obligatòries (ex
xcepte 6 EC
CTS que co
orresponen al reconeixe
xement d'acttivitats
culturrals). D'altra
a banda, la taula es com
mpleta amb les equivalències propposades per a les
assig
gnatures optatives (fins a 102 ECT
TS). De tote
es elles als diplomats i diplomades
s se'ls
recon
neixen 30 EC
CTS que corresponen a crèdits opta
atius i de lliu
ure elecció dde l'antic títo
ol. Així
doncss a cada titulat se li recon
neixen 180 E
ECTS.
Per a les person
nes titulades en Turisme
e a la UdG i d'altres universitats ess proposa un
n curs
d'ada
aptació de 60
0 ECTS que conté les as signatures següents:
24 ECTS)
- Mòd
dul de recurssos i productes turístics (2
- Mòd
dul de direccció estratègic
ca d'emprese
es turístiques
s (12 ECTS)
- Mòd
dul de llengües estrangerres (6 ECTS )
- Mòd
dul de Treball de final de grau (12 EC
CTS)
- Optatives (3 EC
CTS)
La insstitució indicca que el curs
s d'adaptació
ó s'implantarrà el curs 2011-2012 als centres següents:
EUT Medirerrani, EUT CETA,, EUT Euroa ula i EUT Fo
ormatic Barna. Els estudiiants assistiran als
mateixos grups que
q els estud
diants de gra
au excepte en
e aquelles assignaturess de 4t curs per a
les qu
uals crearan grups ad ho
oc.
A la F
Facultat de Turisme
T
el curs
c
s'implan
ntarà l'any ac
cadèmic 2012-2013 un ccop el grau estigui
e
comp
pletament de
esenvolupat.
D'altrra banda, pe
er als alumn
nes de grau
u en Turisme
e de la Fac
cultat de Turrisme de la UdG,
aquesta institució proposa una modiificació que
e permeti cursar,
c
entrre l'oferta anual
d'asssignatures op
ptatives, fins a nou crèditts de l'oferta específica d'optatives
d
deel títol de Grraduat
en Pu
ublicitat i Rellacions Públiiques. Aquesst canvi es va
alora favorab
blement.
S'ava
aluen favorrablement les modifica
acions proposades. La
L
institucióó ha d'infformar
adequadament d''aquests can
nvis als estud
diants mitjanç
çant tots els canals dispoonibles.
D'altrra banda, i d'acord amb la
l normativa legal vigentt, abans de sotmetre
s
a avvaluació una
a nova
modifficació, la insstitució haurà
à de procediir a emplena
ar tota la info
ormació relattiva al presen
nt títol
mitjan
nçant el supo
ort informàtic
c desenvolup
pat a tal aque
est efecte pe
el Ministeri d''Educació.

El pre
esident de la
a Comissió Específica de
e Ciències So
ocials i Jurídiiques

Dr. O
Oriol Amat Sa
alas
Barce
elona, 24/05//2011
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