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CONV O CATORIA PERA L'ADMISSIÓ D'ESTUDIANTSffES AMB 

ESTUDIS UN IVERSITAR IS OFI CIALS PARCIALS PERAL CURS 

2017-18 
(Convocatoria aprovada per la Junta de Centre de 24 de mar9 del 2017) 

Normativa aplicada: 
-Reglament sobre admissió d'estudiants/tes amb estudis universitaris oficials parcials, aprovat pel Consell de 
Gavera de la Universitat de Valencia en data 27 de julio! del 2010 (ACGUV 156/2010)
-Reglament per a la transferencia i reconeixement de credits, aprovat pel Consell de Gavera de la Universitat de 
Valencia en data 24 de maig del 2011 (ACGUV 126/2011)
-Text Refundit de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de 
febrer.
-Decret 97/2016, de 4 d'agost, del Consell, pel que es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis academics 
universitaris per al curs 2016-2017.
-Llei 9/2011, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la 
Generalitat Valenciana

Tennini de presentació de soHicituds: de l' 1 al 30 de julio! del 2017 

Lloc de presentació de soHicituds: Les sol·licituds es presentaran per la seu electrónica de la Universitat de 
Valencia (http://entreu.uv.es). 

Órgan resolutori: Dega del Centre 

Publicació de les llistes d'admesos/es: Abans del 30 de setembre del 2017, en el tauler oficial d'anuncis de la UV 
(https://webges.uv.es/uvTaeWebO i en la pagina web del centre (http://www.uv.es/fcafe). 

Criteris de prelació: Les sol·licituds s'ordenaran i prioritzaran d'acord amb el que establix el reglament ACGUV 
156/2010. 

Taxes: 
1) Els/les estudiants/tes amb estudis universitaris estrangers. Taxa corresponent a l'estudi de les

sol· licituds de reconeixement de credits: 143, 73 euros
2) Els/les estudiants/tes admesos/es, per poder incorporar al seu expedient els credits reconeguts,

abonaran el 25% de les taxes establides en els epígrafs de la tarifa relativa a activitat docent que siguen
aprovats pel Consell

Sol·licitaots: Els/les estudiants/tes amb estudis universitaris oficials espanyols parcials o estudiants/tes amb estudis 
universitaris estrangers parcials o totals que no hagen obtingut I'homologació del títol a Espanya, que desitgen ser 
admesos/es en el Grau en Ciencies de l'Activitat Física i I'Esport en la FCAFE que s'imparteix en el campus de 
Blasco Ibáñez de Valencia. 

Requisits: 
Que li siguen reconeguts un minim de 30 credits 
No haver esgotat sis convocatóries en alguna de les assignatures dels estudis universitaris iniciats. 
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Documentació: 
- Certificació acadèmica personal de l'expedient en què ha de constar: 

a) Estudis iniciats en la universitat de procedència 
b) Nota mitjana de l'expedient expressada de 0 a 10, tal com s'establix en el Reial Decret 1125/2003 
de 5 de setembre del 2003. 
c) El nombre de convocatòries consumides 
d) Branca de coneixement a la qual estan adscrits els estudis cursats en la universitat de procedència 

- Còpia del D.N.I. o passaport 
- Còpia de la publicació en el BOE del pla d'estudis que estiga cursant 
- Programes de les assignatures cursades segellats per la universitat de procedència 
- Justificant del pagament de la taxa, si és procedent. El rebut s'expedirà en la secretaria del centre. 
- Qualsevol altre document que la persona interessada considere necessari per a donar suport a la petició. 
- Aquells sol·licitants que opten a les places d'esportistes d'alt nivell, d'alt rendiment o esportistes d'elit de nivell A 
o B de la Generalitat Valenciana; o a les places per a estudiants/tes que tinguen reconegut un grau de discapacitat 
igual o superior al 33 per 100, hauran d'aportar la documentació que acredite tal condició. 
Els documents s'han de presentar en qualsevol de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana. 
 
A més, els/les estudiants/tes amb estudis universitaris estrangers, deuran presentar, també, la documentació 
següent: 
- 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 l'homologació del títol corresponent ni estar pendent de resolució. 
 
Respecte a la documentació a presentar, els/les estudiants/tes amb estudis universitaris estrangers hauran de 
tindre en compte les consideracions següents: 
- La certificació acadèmica haurà d'acreditar entre altres extrems la duració oficial en anys acadèmics del programa 
d'estudis seguit, les assignatures cursades, la càrrega horària de cada assignatura i les seues qualificacions. 
- Els documents han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents en la matèria. - S'han de presentar 
legalitzats per via diplomàtica o, si és el cas, per mitjà de la postil·la del conveni de l'Haia, excepte si han sigut 
expedits per estats membres de la Unió Europea o firmants de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. 
- Els documents han d'anar acompanyats, si és el cas, de la seua corresponent traducció oficial a qualsevol de les 
dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana. 
 
 
Nombre de places: 
 Campus Blasco Ibáñez en València: 7 places 
 Campus extensió Ontinyent: 7 places 
 En els dos campus les places es distribuiran de la manera següent: 
− 4 places per a estudiants/tes de torn general. 
− 1 places per a estudiants/tes qualificats com a esportistes d'alt nivell, d'alt rendiment o esportistes d'elit de 
nivell A o B de la Generalitat Valenciana, que s'assignaran seguint este ordre. 
− 1 places per a estudiants/tes que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100. 
− 1 places per a estudiants/tes amb estudis universitaris estrangers parcials o totals que no hagen obtingut 
l'homologació del títol a Espanya. 
Si alguna de les places reservades per a estudiants/tes esportistes, per a estudiants/tes discapacitats, o per a 
estudiants/tes amb estudis estrangers, no es cobrixen incrementaran les de torn general 
 
València, 31 de març del 2017 
 

El Vicedegà d'Ordenació Acadèmica 
 
 




