
 

Reconeixement de crèdits per PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES 
CURS 2022-2023 

 
 

La participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de 
cooperació, no programades en el pla d’estudis, pot ser objecte de reconeixement, fins un màxim de 6 crèdits 
optatius. 
 
En la web de la UV es publiquen totes les activitats de participació universitària que poden ser objecte de 
reconeixement 
 
Termini de presentació: Durant el curs en què es matricule de tots els crèdits que li queden per finalitzar els 

estudis de grau 
 
Forma i lloc de presentació: La sol·licitud será electrónica (www.uv.es/eregistre).  
 
Documentació digitalitzada a adjuntar: 
 

1. Imprés de dades del reconeixement, amb totes les dades emplenades. 
2. Certificats o diplomes acreditatius de les activitats realitzades. Si el certificat o diploma acreditatiu no té 

“signatura electrónica” o “csv (codi segur de verificació)”, cal aportar una declaració jurada manifestant 
que els certificats i diplomes són originals 
 

 
 

Procediment del tràmit 

 

D’aquest tipus de reconeixement sols pot presentar-se una única sol·licitud durant tot 
el grau 

 
 
És indispensable estar en possessió del certificat o diploma acreditatiu de l’activitat a reconèixer 
 
Si amb motiu d’aquest reconeixement, es vol sol·licitar anul·lació d’alguna assignatura optativa, cal presentar la 

sol·licitud d’anul·lació abans del 15 de desembre 
 
Aquest reconeixement està supeditat al pagament de la corresponent taxa del 25% del preu del crèdit (taxa 
establerta per la Generalitat Valenciana) 
 
Presentada la sol·licitud, i validada la documentació, des de la secretaria es generarà el rebut corresponent a la 
taxa de reconeixement, i es comunicarà a l’alumnat per al seu pagament amb targeta bancària. El pagament es 
farà des de la seu de la UV, https://seu.uv.es, en “el meu lloc personal”/”els meus tràmits” 
 

Sense el rebut pagat no es tramitarà cap sol·licitud de reconeixement. 
 

Pagat el rebut, l’alumnat ho comunicarà, des del correu electrònic de la UV (@alumni.uv.es), a la secretaria del 
centre (secretariafcafe@uv.es). 
 
Comprovat el pagament, s’incorporaran els crèdits reconeguts a l’expedient de l’alumnat 
 

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/informacio-academica-administrativa/activitats-participacio-universitaria/propostes-activitats-1285853041913.html
http://www.uv.es/eregistre
https://www.uv.es/fcafedoc/TRAMITES%20SECRETARIA/SOLICITUD_RECONOCIMIENTO_ACTIVIDADES_UNIVERSITARIAS.pdf
https://www.uv.es/fcafedoc/TRAMITES%20SECRETARIA/Declaraci%c3%b3n_jurada_Reconeixement_Activitats_Participaci%c3%b3_biling%c3%bce.pdf
https://www.uv.es/fcafedoc/TRAMITES%20SECRETARIA/Guia_Presentaci%c3%b3_Sol%c2%b7licitud_Reconeixement_Participacio_Activitats_Universit%c3%a0ries_per_eregistre_val.pdf
https://www.uv.es/fcafedoc/TRAMITES%20SECRETARIA/SOLICITUD_MODIFICACIO_DE_MATRICULA_PER_CANVI_O_ANULACIO.pdf
https://seu.uv.es/
mailto:secretariafcafe@uv.es

