
De conformitat amb el R.D. 412/2014 de 6 de juny (B.O.E. 7-06-2014) i el Reglament 
sobre admissió d’ estudiants amb estudis universitaris oficials parcials aprovat pel Consell de 
Govern d’ aquesta universitat  el 27 de juliol de 2010 (ACGUV 156/2010) i modificat per acord 
de data 27 de març de 2012 (ACGUV 72/2012), es fa pública la 
 
 

OFERTA DE PLACES EN EL CURS ACADÈMIC 2023-24 PER A L’ ADMISSIÓ D’ ALUMNES AMB 
ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS PARCIALS ESPANYOLS O ESTRANGERS QUE VULGUIN 
CANVIAR DE TITULACIÓ I/O UNIVERSITAT. 

 

Oferta de places: 

- Grau en Biologia: 5 (*) 
- Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques: 4 
- Grau en  Biotecnologia: 4 
- Grau en Ciències Ambientals: 4 
 
(*) El pla d’estudis del grau en Biologia està en procés de modificació. Aquesta modificació 
s’implantarà curs a curs. En el curso 2023-24 només s’oferirà el primer curs del nou pla i els 
cursos 2n, 3r i 4t del pla a extingir. A causa d’això, només s’admetran estudiants mitjançant 
aquest procediment, als que se’ls reconeguen al menys els 60 crèdits de primer curs, de 
manera que puguen continuar els seus estudis en el pla a extingir (BOE 11.08.2011). 
 
Presentació de sol·licituds :  
 

A través de la seu electrònica de la Universitat (entreu.uv.es)  

Termini: del 3 al 21 de juliol de 2023. 

 
Podran sol·licitar l’ admissió: 

1.-Els estudiants procedents del sistema educatiu espanyol: 
 
    -  De la Universitat de València que desitgen canviar de titulació. 
 
     - D’ altres universitats espanyoles amb estudis universitaris oficials parcials que desitgen 
canviar d’universitat per a continuar amb la titulació iniciada o per a canviar de titulació. 
   
La seua admissió donarà lloc al corresponent trasllat d’ expedient que haurà de sol·licitar al 
seu centre d’ origen amb la carta d’ admissió que li facilitarà la secretaria d’aquesta facultat. El 
resguard d’ haver abonat les taxes del trasllat d’ expedient haurà de lliurar-lo al moment de 
formalitzar la  matrícula. 
 
2.-Els estudiants procedents de sistemes educatius estrangers  
 
     -  Amb estudis  universitaris oficials parcials que no incorrin en cap de las causes d’exclusió 
arreplegades a l’art. 3 del RD 967/2014, de 21 de novembre. 
 



     - Amb estudis completats amb l'obtenció d'un títol estranger, que hagin sol·licitat 
l'homologació de l'esmentat títol i aquesta hagi estat denegada, sempre que la denegació no 
estiga fundada en alguna de les causes recollides en l'art. 3 del RD 967/2014, de 21 de 
novembre, ni incorrin en cap de las causes d’exclusió arreplegades en aquest mateix article. 
 
  - Amb estudis completats amb l'obtenció d'un títol estranger, que no hagin sol·licitat 
l'homologació de l'esmentat títol. 
 
Requisits: 
 
- Haver iniciat estudis universitaris oficials en qualsevol universitat espanyola o estrangera. 
 
- Que es reconeguen almenys 30 crèdits en els estudis de grau en el qual sol·licita ser admès. En el grau de 
Biologia, a més, que es reconeguen almenys els 60 crèdits del primer curs. 
 
- No haver esgotat 6 convocatòries en alguna de les assignatures dels estudis iniciats.  
 
 

Criteris d’ordenació de les sol·licituds: 

- En primer lloc, les sol·licituds que provinguin de títols oficials de la mateixa branca de 
coneixement. 
 
- Posteriorment s'ordenarà el grup de sol·licituds procedents de titulacions d'altres branques 
de coneixement. 
 
- Una vegada aplicats els criteris anteriors, el criteri d'ordenació dins de cada grup considerarà 
diversos aspectes, com ara: 
 

1) Nota mitjana de l’expedient acadèmic (fins 10 punts) calculada d’acord amb allò que 
estableix el RD 1125/2003, per a estudis espanyols, i en el cas d‘estudis estrangers, obtinguda 
d’acord amb les equivalències que estableixi el Ministeri d’Educació entre les qualificacions 
d’aquests sistemes estrangers i les pròpies del sistema educatiu espanyol.  
 

2) Causa que motiva la sol·licitud, degudament acreditada.  
- S’assignaran 5 punts en les següents situacions de trasllat des d’una localitat situada 
al menys a 50 Km de València: 

−Trasllat laboral de l’interessat 
−Trasllat de residència de la unitat familiar. 
−Esportistes d’alt nivell o d’elit  en la Comunitat Valenciana que tinguen 
obligació de traslladar-se a València per la seua activitat esportiva.  

- Altres causes justificades (fins  5 punts) 
 

3) Nombre de crèdits reconeguts (fins 5 punts). S‘obtindran els 5 punts quan el 
nombre de crèdits reconeguts siga de 200. 
 
Per a ser admès és necessari obtenir al menys 10 punts. 
 
En tot cas, l’admissió comportarà la realització d’un mínim de 30 crèdits, a més del treball de fi 
de grau corresponent (excepte que concórreguen circumstàncies especials degudament 
acreditades). 



 

Documentació: 

Cal adjuntar còpia escanejada d’aquests documents, al formulari de sol·licitud electrònica que 
es formalitza a través de la Seu Electrònica de la UV: 

 
1.- Per estudiants de sistemes educatius espanyols: 
 
- Sol·licitud de reconeixement. 
 
- DNI o passaport. 
 
- Certificació acadèmica personal en  la que ha de constar la nota mitjana en base 10 i el 
nombre de convocatòries consumides. Si al certificat no consta el nombre de convocatòries 
consumides, serà necessari aportar un certificat de que es compleix la normativa de 
permanència, es a dir, de que no se han esgotat les 6 convocatòries de cap de les assignatures 
dels estudis iniciats.  
 
- Certificat de la nota obtinguda en les proves d’accés a la Universitat (PAU o  EBAU). 
 
- Còpia del BOE, segellada pel centre d’ origen, en la qual es va publicar el pla d'estudis que 
s'estigui cursant, només en el cas de que no conste l’esmentat pla en el Certificat Acadèmic 
Personal. 
 
- Programes o guies docents, segellades pel centre d'origen (o amb codi de verificació 
electrònica), de les assignatures superades de les quals sol·licite reconeixement. 
 
- Qualsevol altre document que la persona interessada considere necessari per a donar suport 
a la seua sol·licitud. La causa que motiva la sol·licitud només podrà ser considerada al 
moment de la baremació si està degudament acreditada. 
   
Els estudiants que estiguen cursant estudis en la Facultat de Ciències Biològiques només 
hauran de presentar la sol·licitud de reconeixement. 
 
2.- Per estudiants de sistemes educatius estrangers: 
 
- Justificant d’ haver pagat la taxa d’ estudi de sol·licituds de convalidació d’ assignatures o de 
reconeixement de crèdits corresponents a estudis estrangers (segons Decret del  Consell de 
Govern de la Comunitat Valenciana, pel que es fixen les taxes a satisfer per la prestació de 
serveis acadèmics universitaris, que estiga vigent). 
 
- Sol·licitud de reconeixement. 
 
- Document acreditatiu de la nacionalitat del sol·licitant (DNI o passaport).  
 



- Certificació acreditativa dels estudis cursats, en la que consten, entre altres aspectes, la 
duració oficial, en anys acadèmics del programa d’estudis seguit, les assignatures cursades, la 
càrrega horària de cadascuna d’ elles, les seues qualificacions, la nota mitjana i el sistema de 
qualificacions utilitzat. 
 
- Document amb la nota mitjana calculada en base 10, conforme al procediment establert pel 
Ministerio de Universidades. 
 
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f29667510
5f2c10026041a0/?vgnextoid=aac4dec5fc9b7710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchann
el=38f9372673680710VgnVCM1000001d04140aRCRD 
 
- Programes de les assignatures superades de les que sol·licita reconeixement, segellats per la 
Universitat de procedència o amb codi de verificació electrònica 
 
- Document oficial que acredite que la universitat d’ origen està autoritzada o reconeguda en 
el sistema d’ educació superior del país corresponent.  
 
- Declaració jurada de no haver sol·licitat la homologació del títol corresponent ni estar 
pendent de resolució.  
 
- Qualsevol altre document que la persona interessada considere necessari per a donar suport 
a la seua sol·licitud. La causa que motiva la sol·licitud només podrà ser considerada al 
moment de la baremació si està degudament acreditada. 
 
Els documents expedits a l’ estranger hauran d’ ajustar-se als següents requisits:  
 
- Ser oficials i estar expedits per les autoritats competents, d’ acord amb l’ordenament jurídic 
del país de que es tracte.  
 
- Estar legalitzats per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de La Haya. 
Aquest requisit no s’ exigirà als documents expedits per les autoritats dels Estats membres de 
la Unió Europea o signataris de l’ Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.  
 
- Anar acompanyats, si escau, de la corresponent traducció oficial a qualsevol de les llengües 
oficials de la Comunitat Valenciana.  
 
Els candidats que obtinguen plaça tindran un termini de 10 dies per a lliurar la documentació 
original, comptats a partir de la publicació de la llista d’admesos. 
 

Publicació de la Llista de Admesos: 

 Abans del 30 de setembre de 2023, a través de la Seu Electrònica.  

Les resolucions d’ admissió només tindran validesa per al curs 2023-24, sense que en 
cap cas pugui significar una reserva de plaça per als cursos següents. 

https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f296675105f2c10026041a0/?vgnextoid=aac4dec5fc9b7710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=38f9372673680710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f296675105f2c10026041a0/?vgnextoid=aac4dec5fc9b7710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=38f9372673680710VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.universidades.gob.es/portal/site/universidades/menuitem.21ef60083f296675105f2c10026041a0/?vgnextoid=aac4dec5fc9b7710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=38f9372673680710VgnVCM1000001d04140aRCRD


Els estudiants admesos, una vegada matriculats, hauran d’abonar la taxa corresponent 
a la incorporació al seu expedient de les assignatures reconegudes. 

 

 
 

Burjassot, 2 de maig de 2023 


