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CURS D’ADAPTACIÓ AL GRAU EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

CURS 2019/2020 

 

La Universitat Jaume I oferta per al pròxim curs 2019/2020 un curs d’adaptació al grau en Gestió 
i Administració Pública dirigit als diplomats i diplomades en Gestió i Administració Pública per la 
Universitat Jaume I. 

D’aquesta manera, les distintes disciplines que comprenen aquest curs permeten adaptar 
l’anterior títol de diplomatura a les exigències de l’espai europeu d’educació superior, i 
proporcionar als actuals diplomats i diplomades les competències necessàries per a convertir-
se en graduats i graduades. 

El curs d’adaptació no suposa l’oferta d’un grup addicional al grup ordinari del grau en Gestió i 

Administració Pública. Les conseqüències d’aquesta nova configuració són les següents: 

a) La docència serà de vesprada, perquè la docència en el grau es du a terme de vesprada. 

L’alumne o alumna del curs d’adaptació s’integrarà en el grup del grau (grup únic) com un 

alumne o alumna més. 

b) La nova Normativa sobre permanència i progrés per als ensenyaments universitaris oficials 

de grau i màster de la Universitat Jaume I, aprovada pel Consell de Govern número 11, de 13 de 

maig de 2011, i pel Consell Social número 41, de 18 de juliol de 2011, posterior modificació del 

Consell de Govern número 48, de 26 de juny de 2014, i pel Consell Social número 66, de 28 de 

juliol de 2014 i posterior modificació del Consell de Govern número 3, de 13 de març de 2019, i 

pel Consell Social número 92, de 17 d’abril de 2019, disposa ara la possibilitat de cursar estudis 

a temps parcial, normativa que també resulta aplicable al curs d’adaptació. Segons aquesta 

normativa (art. 3) l’estudiant de nou ingrés no pot matricular-se d’un nombre de crèdits inferior 

a 30, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.  

c) Igual que en el grau, determinades matèries s’imparteixen (íntegrament o parcialment en 

anglès) perquè així es disposa per al grau i per al curs d’adaptació en el pla d’estudis. 

d) Ha de tenir-se en compte que les assignatures del curs d’adaptació s’imparteixen en diferents 

cursos, per la qual cosa es pot produir una coincidència d’horaris. Per aquesta raó es recomana 

comprovar amb caràcter previ a la matrícula els horaris de les assignatures. 

 

1. DESTINATARIS: Diplomats i diplomades en Gestió i Administració Pública.  

2. NOMBRE MÀXIM DE PLACES OFERIDES: 10. 
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3. CRITERIS D’ADMISSIÓ. Nota mitjana de l’expedient acadèmic en la titulació que dóna accés 

al curs d’adaptació, és a dir, en la diplomatura en Gestió i Administració Pública. 

4. NOMBRE DE CRÈDITS TOTALS DEL CURS: 54 crèdits ECTS 

5. RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 

L’alumnat pot sol·licitar el reconeixement de fins a 6 crèdits ECTS per cinc anys d’experiència 
professional i/o laboral, en tot cas, a comptar de la data de finalització dels estudis que donen 
accés al curs d’adaptació, i sempre que es complisquen els requisits de la memòria del títol 
(http://ujiapps.uji.es/estudis/eees/titols/graus/manecagrau/manecaade.pdf, p. 27). Les dites 
sol·licituds seran valorades per la Comissió de Reconeixements de Crèdits per a Grau.  

S’entendrà per activitat professional l’acreditació d’experiència professional en llocs de treball 

directament relacionats amb gestió i administració pública per als quals es requerisca 

qualificació professional o acadèmica. La comissió de titulació considera que la qualificació 

professional mínima que s’ha d’acreditar per a demanar el reconeixement és ocupar un lloc de 

treball de categoria C1 (administratiu o administrativa). A més, d’acord amb la memòria del grau 

la persona sol·licitant ha d’acreditar fefaentment que l’experiència professional o laboral està 

relacionada directament amb les competències inherents al títol que es pretén obtenir i a 

l’assignatura que sol·licita reconèixer. En cap cas es podrà reconèixer per activitat professional 

la matèria Treball de Final de Grau en virtut del que disposa el RD 861/2010. 

6. ASSIGNATURES QUE INTEGREN EL CURS D’ADAPTACIÓ 

ASSIGNATURA Crèdits 
ECTS 

CURS ACADÈMIC 
D’IMPLANTACIÓ 

European Economy (en anglès) 6 2013-14 
Polítiques de Desenvolupament Local i Regional 6 2014-15 
Gestió de Recursos Humans 6 2014-15 
Gestió Economicofinancera 6 2014-15 
Reptes Actuals de l’Estat i de les Administracions Públiques (parcialment en anglès) 6 2014-15 
Dret del Treball i de la Seguretat Social en l’Administració Pública 6 2015-16 
Bones Pràctiques en el Desenvolupament Local 6 2015-16 
Gestió de la Qualitat en les Administracions Públiques 6 2015-16 
Treball de Final de Grau (parcialment en anglès) 6 2015-16 

 

7. HORARI 

Com s’ha assenyalat, com que no hi ha un grup específic per al curs d’adaptació, l’horari serà el 

general establit per a cada assignatura en el grau en Gestió i Administració Pública (consulteu el 

SIA).  

 

 

http://sia.uji.es/

