
ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

RESOLUCIÓ EMC/3060/2019, de 6 de novembre, per la qual es reconeix la creació de la Facultat de Dret i
Empresa, la Facultat de Psicologia i la Facultat de Comunicació, Educació i Humanitats per segregació de
la Facultat de Ciències Socials, que se suprimeix, i es reconeix la supressió de l’Escola Politècnica
d’Enginyeria, a la Universitat Abat Oliba CEU.

Per tal d'agrupar els diferents ensenyaments universitaris oficials de grau, màster universitari i doctorat dins de
cada branca de coneixement i contribuir a la millora de la gestió acadèmica, la Universitat Abat Oliba CEU ha
creat tres noves facultats, per segregació de l'actual Facultat de Ciències Socials, que se suprimeix.

D'altra banda, i en el marc d'aquesta reorganització acadèmica, la Universitat Abat Oliba CEU ha suprimit
també l'Escola Politècnica d'Enginyeria.

D'acord amb l'article 104.b) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, correspon al
departament competent en matèria d'universitats reconèixer la creació, modificació i supressió de facultats a
les universitats privades.

De conformitat amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya; la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d'universitats; el Reial decret 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització i
acreditació d'universitats i centres universitaris; la Llei 20/2003, de 4 de juliol, de reconeixement de la
Universitat Abat Oliba CEU, amb els acords del Consell de Govern i del Patronat de la Fundació Privada
Universitat Abat Oliba CEU i a proposta de la directora general d'Universitats,

 

Resolc:

 

–1 Es reconeix la creació de la Facultat de Dret i Empresa, la Facultat de Psicologia i la Facultat de
Comunicació, Educació i Humanitats a la Universitat Abat Oliba CEU, per segregació de la Facultat de Ciències
Socials, que se suprimeix, amb efectes des del curs acadèmic 2019-2020.

Les noves facultats impartiran els estudis universitaris oficials que impartia, fins ara, la Facultat de Ciències
Socials, d'acord amb la distribució que consta a l'annex, més les noves titulacions que, en aplicació de la
normativa universitària, puguin oferir en el futur.

 

–2 Es reconeix la supressió de l'Escola Politècnica d'Enginyeria de la Universitat Abat Oliba CEU.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC,
d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de de la seva publicació al DOGC, d'acord amb el que estableixen
els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 6 de novembre de 2019

 

Maria Àngels Chacón i Feixas
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Consellera d'Empresa i Coneixement

 

 

Annex

Relació d'estudis que s'impartiran a la Facultat de Dret i Empresa, la Facultat de Psicologia i la Facultat de
Comunicació, Educació i Humanitats de la Universitat Abat Oliba CEU

 

Facultat de Dret i Empresa

 

Grau en Ciències Polítiques

Grau en Criminologia i Seguretat

Grau en Direcció d'Empreses

Grau en Dret

Grau en Economia i Gestió

Grau en Màrqueting i Direcció Comercial

Màster universitari en Advocacia

Màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Màster universitari en Dret Marítim

Màster universitari en Dret Públic

Màster universitari en Gestió Administrativa

Màster universitari en Gestió i Comunicació d'Entitats Socials i Solidàries

Màster universitari en Logística i Comerç Internacional

 

 

Facultat de Psicologia

 

Grau en Psicologia

Màster universitari en Psicologia General Sanitària

 

 

Facultat de Comunicació, Educació i Humanitats

 

Grau en Educació Infantil

Grau en Educació Primària

Grau en Periodisme

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Màster universitari en Comunicació Digital i Noves Tecnologies

Màster universitari en Estudis Humanístics i Socials
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Màster universitari en Postproducció Audiovisual

 

(19.318.102)
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