
 TÍTOL PROPI DE

PRIMER CICLE DE PSICOLOGIA

Aprovat a la reunió de la Junta de Facultat de Psicologia de
 dia 21 de setembre de 2004.

El vicerectorat d’Ordenació Acadèmica anima l’aprovació com a títol propi de la UIB
dels primers cicles dels estudis que, com els de Psicologia, estan organitzats en dos
cicles i en què el primer cicle no dóna lloc a una titulació oficial.
Els motius per encoratjar aquesta iniciativa són bàsicament dos. El primer és que, amb
una titulació d’aquest tipus, l’alumnat pot accedir a bona part dels cursos de postgrau
organitzats per la Universitat. El segon té a veure amb facilitar l’accés a llocs de feina
en què es demana el nivell de diplomat o equivalent.

És per això que la Junta de Facultat de Psicologia, en reunió de dia 21 de setembre de
2004, va aprovar el títol propi de primer cicle de Psicologia (180 crèdits) d’acord
amb el que es recull a la normativa sobre títols propis de la Universitat de les Illes
Balears  (FOU 199, 18 de gener del 2002).

Estructura del títol propi de grau (primer cicle de Psicologia): els nombres de crèdits de
matèries troncals, obligatòries i optatives que mostren el quadre inferior s’han de cobrir
amb assignatures troncals, obligatòries i optatives1 del primer cicle del pla d’estudis
vigent.

Primer cicle de Psicologia

Curs Matèries
troncals

Matèries
obligatòries

Matèries
optatives

Crèdits de
lliure
configuració

1 38 9 6 7
2 36 6 9 9
3 28,5 9 13,5 9

(Pla d’estudis conduent al títol de Llicenciat en Psicologia, BOE 19-XII-1997)

La proposta ha estat elevada a la Comissió Acadèmica de la UIB com a pas previ a la
seva aprovació definitiva al Consell de Govern de la Universitat.

                                                            
1 Sense perjudici del que disposa l’article 18.2a) del Reglament Acadèmic de la UIB:
En el cas de titulacions amb dos cicles, els alumnes han de cobrir:
a) El nombre de crèdits optatius de primer cicle amb assignatures optatives de primer cicle, de

segon cicle o vàlides per a ambdós cicles. Els crèdits sobrants d’assignatures optatives de
segon cicle també són vàlids per cobrir l’optativitat de primer cicle.


