
 

ADMISSIÓ D’ESTUDIANTS AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS PARCIALS CURS 2021/2022 

MOLT IMPORTANT: INDICAR EN LA SOL·LICITUD L'ASSIGNATURA PER LA QUAL ES DEMANA RECONEIXEMENT 

NORMATIVA RD 1393/2007 de 29 d’octubre 
RD 1892/2008 de 14 de novembre 
Reglament de la UVEG – ACGUV 156/2010 

PLACES  12  

REQUISITS La Comissió Acadèmica del Títol de Grau en Fisioteràpia de la Universitat de València ha d'haver reconegut un mínim 

de 30 crèdits. 

Que resten per cursar almenys 30 crèdits i el treball de fi de grau. 

No procedeix la sol·licitud d'accés a estudis extingits o en procés d'extinció. 
Els sol·licitants han de comptar amb una nota mínima d'accés en les seues proves d'accés a la universitat o una 
altra nota d'accés segons la quota d’accés, si és el cas, que siga com a màxim un punt menys de diferència, que 
l'última nota d'accés per al curs acadèmic de què es tracte. Cal entendre com a última nota d'accés la que conste 
una vegada realitzada l'última crida de llistes d'espera oficials. 
 

PROCEDIMENT Presentar la sol·licitud que s’adjunta en esta web, en qualsevol de las oficines de registre de la UVEG o en qualsevol 

dels registres previstos en l’article 16 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de las AAPP, o a través 

de la seu electrònica: ENTREU https://webges.uv.es/uvEntreuWeb  mitjançant el procediment: EST_ACU19. 

EL TERMINI DE SOL·LICITUDS SERÀ DE L’1  AL 20 DE JULIOL DE 2021 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 

 Emplenar el model de la sol·licitud, indicant: assignatures cursades i cadascuna d'elles, per quina assignatura 
del Grau en Fisioteràpia se sol·licita reconèixer, motiu de la sol·licitud de trasllat i document justificatiu, si 
escau. 

 Fotocòpia del NIF, NIE o Passaport (portar l’original per al acarament). 

 Certificació acadèmica oficial ORIGINAL amb les notes, CONVOCATÒRIES CONSUMIDES i NOTA D’ACCÉS A 
LA UNIVERSITAT. 

 Programes de les assignatures cursades i pla d’estudis cursats, segellats per la Universitat d’origen. 
 

En el cas d'estudis estrangers, a més de la documentació anterior s'ha d'aportar:  

 Justificant del pagament de la taxa corresponent a l'estudi d'expedients estrangers, (143.73 euros). 

 Si la documentació no està en idioma espanyol, es requereix traducció oficial. 

 La documentació acreditativa ha d'estar compulsada o postil·lada. 

  Declaració jurada de no haver sol·licitat l’homologació. 

 

RESOLUCIÓ La CAT (Comissió Acadèmica de Títol), resoldrà sobre el reconeixement de crèdits i ordenarà i prioritzarà les 
sol·licituds que complisquen els requisits mínims, segons el que s'estableix en el Reglament sobre admissió 
d'estudiants amb estudis oficials parcials (aprovat pel Consell de Govern amb data 27 de juliol de 2010). 
S'enviarà resolució a l’/la interessat/da signada pel degà del centre. 
Els resultats es publicaran en el Tauler d'anuncis de la Universitat i en la pàgina web del Centre. 
 

RECURSOS Contra la resolució desestimatòria es podrà interposar conforme amb l'article 123 de la llei 39/2015, un recurs 

potestatiu de reposició, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a la seua publicació en el tauló oficial 

d'anuncis de la Universitat, davant el mateix òrgan que va dictar l'acte, o bé directament interposar el curs 

contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua notificació o publicació 

davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana. 

MATRÍCULA En la resolució se li indicarà la data en la qual ha de vindre a matricular-se. Aquesta mateixa resolució servirà de 

justificant perquè l’/la interessat/da sol·licite al seu centre d'origen el trasllat de l'expedient, previ pagament de les 

taxes corresponents, si escau. El dia de la matrícula l'estudiant haurà d'aportar justificant del pagament de les taxes 

de trasllat d'expedient. 

 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb

