
 

 

Tràmits que es poden realitzar per la  
Seu Electrònica, ENTREU 

http://www.uv.es/entreu 

A través de la seu electrònica de la UV (ENTREU) es poden realitzar 
telemàticament alguns tràmits administratius i obtenir determinats certificats, 
per exemple: 

• Sol·licitud i dipòsit del títol i SET 
• Certificat de matrícula 
• Certificat de taxes acadèmiques 
• Certificat de segur escolar 
• Certificat FIR  
• Anul·lació de matrícula per causa de força major 
• Sol·licitud de devolució de taxes 
• Sol·licitud d'admissió a curs d'adaptació a grau 
• Sol·licitud d'admissió a màster 
• Certificat d'admissió a Grau/Màster 
• Impugnació de qualificacions 
• Avançament de convocatòria 
• Sol·licitud de matricula amb dedicació a temps parcial 

 

Els tràmits es podran realitzar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, 
evitant així els desplaçaments a les dependències de la Universitat.  

Els tràmits administratius realitzats a través de la Seu Electrònica tenen la 
mateixa validesa que si s'efectuen de forma presencial. 

Progressivament, la Universitat de València implementarà en la seua seu 
electrònica nous serveis i procediments electrònics. 
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