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CONSIDERACIONS PER LA RENOVACIÓ DE L’ACREDITACIÓ 
DELS TÍTOLS QUE PARTICIPEN EN DOBLES TITULACIONS 

(Acord REACU 26.02.2018) 

 

Les universitats, en l'exercici de la seva capacitat per regular l'admissió dels estudiants 

i d'acord amb la normativa vigent, poden organitzar Programes Conjunts d'Estudis 

Oficials (PCEO) en què els estudiants poden accedir per cursar simultàniament dos 

graus o dos màsters universitaris i obtenir el que col·loquialment es denomina “títol 

doble”. 

L'oferta d'un PCEO o “títol doble” requereix que els títols que el conformen es trobin 

inscrits individualment en el Registre Universitari de Centres i Títols (RUCT), després 

d'haver assolit cada títol de manera independent la seva acreditació inicial, a través dels 

procediments de verificació pel Consell d'Universitats i autorització d'implantació per part 

de la comunitat autònoma. 

Per poder oferir un PCEO o “títol doble”, la universitat haurà de garantir els aspectes 

següents: 

 Els estudiants adquireixen les competències i assoleixen els resultats 

d'aprenentatge específics de cada una de les titulacions que integren el 

programa, a través de les activitats formatives, recursos humans i materials, 

serveis de suport i pràctiques externes específiques de cada una de les 

titulacions que cursin.  

 La universitat estableix una planificació simultània d'ambdós títols, en la qual es 

contemplen: 

 Una “Taula de reconeixement de crèdits” específica entre ambdós títols, tot 

respectant la normativa vigent de reconeixement i transferència de crèdits. 

 Un “Desenvolupament del pla d'estudis” específic, que integri assignatures 

d'ambdós plans d'estudi generant un itinerari d'assignatures a cursar o 

reconèixer entre ambdós plans d'estudi,  

 El “N màxim de crèdits a matricular” per cada curs lectiu del programa per 

poder obtenir els dos títols, tot respectant la normativa de matriculació 

establerta.  

 L'organització de grups de classe en l'itinerari a cursar pels estudiants del 

PCEO. 

 L'elaboració i defensa d'un Treball Final de Grau o Màster per cada una de 

les titulacions cursades, en les mateixes condicions que estableixin les seves 

respectives memòries de verificació. 
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 Es realitza una oferta específica d'accés per cursar el programa d'estudis 

simultani, la qual: 

 Concretarà el nombre de places de nou ingrés ofertes en el programa i el seu 

còmput en relació amb els nombres màxims de places de nou ingrés 

autoritzades en cada un dels plans d'estudi, que s'hauran de respectar. 

 La universitat ofereix una informació pública del PCEO. 

 

En els processos d'avaluació per al seguiment o renovació de l'acreditació de cada un 

dels títols que conformen un PCEO es contemplaran de manera específica aquests 

aspectes, tant als autoinformes de la universitat, com en la revisió d'evidències i, en el 

seu cas, en la participació de col·lectius específics d'estudiants i professors del PCEO 

en les audiències de les visites externes. 

 


