Admissió per a estudiants amb estudis universitaris iniciats (fase 1)
Escola d’enginyeria
Graus en: Enginyeria informàtica, Enginyeria de xarxes de telecomunicació, Enginyeria de sistemes
audiovisuals, Enginyeria matemàtica en ciència de dades, Enginyeria biomèdica

Valoració de la nota d’accés a la Universitat (màxim 4 punts)
Els estudiants seran ordenats de menor a major nota d’accés a partir del 8, i se’ls atorgaran fins a 4
punts en funció de la posició obtinguda del 8 al 10.
Nota d’accés
8 - 8,49
8,5 - 8,99
9 - 9,49
9,5 - 10

Puntuació
1
2
3
4

Les notes d'accés a la universitat inferiors a 8 tenen una valoració de 0 punts.
No es tindrà en compte la documentació que no acrediti l'escala de la nota d'accés de 0 a 10. En
aquests casos la puntuació serà de 0 punts.
Adequació acadèmica (màxim 6 punts)
La mitjana de l’expedient acadèmic dels estudis universitaris d’origen es valorarà fins a un
màxim de 3 punts segons la taula següent:
Nota mitjana

Puntuació

5-5,49

0

5,5-5,99

0,2

6-6,49

0,6

6,5-6,99

1

7-7,49

1,4

7,5-7,99

1,8

8-8,49

2,2

8,5-8,99

2,6

9-10

3

La direcció de l’escola farà una valoració de l’expedient dels estudiants tenint en compte el grau
d’afinitat, el pla d’estudis del estudis previs, l’adequació acadèmica de les assignatures
superades, així com altres aspectes que es considerin rellevants. Aquesta valoració serà d’un
màxim de 2 punts.
Finalment, es valorarà fins a un màxim de 1 punt el nombre de matrícules d’honor obtingudes
als estudis d’origen, a raó de 0,1 punts per cada matrícula d’honor.
Criteri valoració del estudiants provinents de sistemes educatius de l’EEES (1 punt)
Els estudiants, les universitats dels quals formin part del l’EEES, obtindran 1 punt addicional.

PUNTUACIÓ MÀXIMA: 11 PUNTS
En el cas que dos o més candidats obtinguin la mateixa puntuació, l’ordenació es farà d’acord
amb la nota obtinguda en les proves d’accés a la Universitat.

