
 

CONVOCATÒRIA 2021 
 

Accés per a més grans de 40 anys 
 

Les persones més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral i professional en relació a un ensenyament 
universitari oficial de grau i que no posseeixin cap titulació per accedir a la universitat per altres vies, podran 
sol·licitar aquest accés. 
 
Per aquesta via es podrà accedir a aquells estudis de grau que ofereixin aquesta modalitat d'accés. 
 
 

Oferta dels estudis TecnoCampus per al curs acadèmic 2021/2022 
 

 

 Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (1 plaça)  

 Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació – docència en anglès (1 plaça)  

 Doble titulació en Turisme i Gestió del Lleure / Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació (1 
plaça) 

 Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals (1 plaça)  

 Grau en Logística i Negocis Marítims (1 plaça) 

 Grau en Infermeria (1 plaça) 

 Grau en Fisioteràpia (1 plaça) 

 Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (1 plaça) 

 Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació (1 plaça)  

 Grau en Enginyeria Mecànica / Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Grau en 
Enginyeria d’Organització Industrial (1 plaça)  

 Grau en Mitjans Audiovisuals (1 plaça) 
 
 
Requisits: 
 
Poden accedir per aquesta via totes les persones que compleixin els següents requisits: 
 
a) Tenir 40 anys l'any en què es sol·licita l'accés a la universitat. 
b) No posseir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés. 
c) Acreditar experiència laboral o professional relacionada amb l'ensenyament universitari de grau per al qual 

es sol·licita l'accés. 
 

 
Termini de preinscripció: 
 
Les persones candidates que vulguin accedir al TecnoCampus hauran de formalitzar la preinscripció al Portal 
d’Accés a la Universitat seguint les indicacions que es detallen a la Convocatòria. Han d'indicar l'ensenyament de 
grau al qual volen accedir. Només es podrà sol·licitar un únic centre d'estudi. 
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