
INSTRUCCIONS 

Reconeixement d'estudis superiors oficials universitaris 

El reconeixement de crèdits consisteix a acceptar, per part de la Universitat, els crèdits cursats en 
ensenyaments oficials d’aquesta o altra universitat perquè computen en altres ensenyaments distints a 
l’efecte d’obtenir un títol oficial. 

La Comissió Acadèmica del Títol corresponent, en el cas d’estudis de grau, o la Comissió de Coordinació 
Acadèmica, quan es tracte d’estudis de màster o doctorat, ha de determinar en la corresponent resolución 
quins móduls, matéries o assignatures del pla d’estudis són reconegudes. Així mateix, la Comissió pot 
recomanar a l’estudiant o la estudianta en la resolució de cursar voluntàriament aquelles 
matèries/assignatures en qué s’aprecien mancances formatives. 

En cas de crèdits obtinguts en estudis oficials d'ordenacions anteriors, es tindran en compte les taules 
d'adaptació de les assignatures d'aquests plans d'estudis amb les assignatures dels nous plans d'estudis. 

Taxes 

Si la sol·licitud es ressol favorablement, es generarà el rebut corresponent per a que l'interessat puga satisfer 
la taxa establerta per la Generalitat Valenciana (25% del preu dels crèdits a reconèixer).  

No s'abonaran les taxes de reconeixement de crèdits quan es tracte d'estudiants de Grau que obtinguen el 
reconeixement de crèdits que tinguen caràcter bàsic en la titulació d'origen realitzades en la mateixa 
Universitat i adscrits a la mateixa rama de coneixement (Enginyería i Arquitectura).Aquesta exenció s'aplicarà 
per a un únic canvi de titulació i en un únic sentit (art. 148.9 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, 
del Consell de la Generalitat). 

Procediment 

El procediment s’inicia amb la sol.licitud a través de la Seu Electrònica https://entreu.uv.es durant el periode 
de matricula i amb l’aportació de la documentació escanejada d’acord amb els supòsits:  

1.-Per a estudiants amb estudis superiors espanyols que no hajen arribat a l’obtenció d’un titol, els 
programes o guíes docents de les asignatures de les quals es solicita el reconeixement, i en el seu cas 
l’acreditació d’haver sol.licitat el trasllat corresponent de l’expedient acadèmic des del centre d’orige a la 
U.V.així como una còpia de la Certificació Acadèmica Oficial (CAO) on consten les assignatures de les que 
demana reconeixement.

2.-Per a la resta s’aportarà Certificació Acadèmica Oficial (CAO) on conste la denominació de les matèries, 
crèdits, curs acadèmic i convocatoria on van ser superades les assignatures respecte les qual demana 
reconeixement, així com els programes o guies docents. 

3.-Per a convalidar estudis estrangers, es necessari presentar traducció jurada de tota la documentació, 
legalitzada per via diplomàtica (d'acord amb el Conveni de la Haya, si procedeix) i el justificant d'haver 
abonat la taxa establerta per la comunitat autònoma per a l'estudi de les sol·licituds. 
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4.-Si els estudis des dels que es sol·licita el reconeixement són de la propia Universitat de València, només 
serà necessari la sol.licitud electrónica. Podeu consultar en aquest enllaç les  taules de reconeixement entre 
els diversos Graus ofertats  a l’ETSE.  

Reconeixement d'estudis superiors oficials no universitaris 

Podran ser reconeguts crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials no universitaris, en la 
formació professional de grau superior i en programes de mobilitat, tant nacionals com internacionals. 
Recentment s'ha signat el Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a travès de la Conselleria 
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i les cinc universitats públiques valencianes per a 
determinar les correspondències entre el títols de tècnic/a superior de Formació Professional impartits en 
la CV i els títols universitaris de grau impartits, així com el reconeixement de crèdtis ECTS entre els títols 
esmentats: es convalidaran un mínim de 30 crèdits en el graus recollits en el Annex I del Conveni.  

Podeu consultar en aquest enllaç les taules de reconeixement entre les titulacions del Conveni esmentat i les 
titulaciones de l’ETSE.  

Els reconeixements de crèdits per a estudiants de CFGS provinents de titulacions no contemplades al 
Conveni suscrit, es podran sol.licitar a  la Comissió Acadèmica  del Títol (CAT) corresponent perque 
valore la possibilitat de reconeixement. 

Taxes 

Si la sol·licitud es ressol favorablement, es generarà el rebut corresponent per a que l'interessat puga satisfer 
la taxa establerta per la Generalitat Valenciana (25% del preu dels crèdits a reconèixer). 

Procediment 

El procediment s’inicia amb la sol.licitud a través de la Seu Electrònica https://entreu.uv.es durant el 
periode de matricula i amb l’aportació de la documentació escanejada d’acord amb els supòsits:  

1.-Si el reconeixement es tracta d’assignatures pertanyents a algú dels Títols contemplats al Annex I del 
Conveni, fotocòpia del Certificació Acadèmica Oficial (CAO) amb les qualificacions. 

2.- Per a la resta de titulacions, (CAO), fotocòpia del Títol Oficial del CFGS i Pla d’Estudis segellat 
pel Centre. 
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Reconeixement de crèdits a partir de l'experiència professional o laboral 

Aquesta modalitat de reconeixement es troba regulada en els artícles 6 i 11 del Reglament per al 
reconeixement i la transferència de crèdits de la UV. 

L'experiència laboral i professional acreditada pot ser reconeguda sempre que: 

1.- conferisca al menys el 75% de les competències de les matèries per les que es vol obtenir reconeixement 
de crèdits. 

2.- l'activitat s'haja realitzat al menys durant 6 mesos. 

Aquest reconeixement ha de realitzar-se, amb caràcter general, respecte a l'assignatura "Pràctiques 
Externes". 

El nombre de crèdits reconeguts no podrà ser superior al 15% del total de crèdits de la titulació. 

Taxes 

Si la sol·licitud es ressol favorablement, es generarà el rebut corresponent per a que l'interessat puga satisfer 
la taxa establerta per la Generalitat Valenciana (100% del preu dels crèdits a reconèixer). 

Procediment 

El procediment s’inicia amb la sol.licitud a través de la Seu Electrònica https://entreu.uv.es durant el periode 
de matricula i amb l’aportació de la documentació escanejada on quede acreditada la realització de 
l’activitat. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.uv.es/biodocs/secretaria/tramits/Expedient/Reglamento_transferencia_reconocimiento.pdf
http://www.uv.es/biodocs/secretaria/tramits/Expedient/Reglamento_transferencia_reconocimiento.pdf
https://entreu.uv.es/

	Reconeixement d'estudis superiors oficials universitaris
	Reconeixement d'estudis superiors oficials no universitaris
	Reconeixement de crèdits a partir de l'experiència professional o laboral



