
Reconeixement per CRÈDITS CURSATS EN ENSENYAMENTS OFICIALS UNIVERSITARIS 
Curs 2022-2023 

 
 
Aquest reconeixement el pot sol·licitar tot l’estudiantat del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la 
Universitat de València que tinga estudis universitaris oficials 
 
En la web de la facultat, https://www.uv.es/fcafe, es publica una taula amb els precedents de reconeixements, el 
quals s’aplicaran automàticament a les sol·licituds que coincidisquen amb la mateixa situació acadèmica. 
 
Termini de presentació: Des del 20 de juliol fins al 30 de setembre de 2022 
 (IMPORTANT: Des del 16 al 30 de setembre la sol·licitud es presentarà per 

Registre Electrònic seguint el Procediment i adjuntant la documentació 
sol·licitada) 

 
Forma i lloc de presentació: La sol·licitud es presentarà per la seu electrónica de la Universitat de València 

(https://seu.uv.es). En la sol·licitud cal indicar, amb claredat, les assignatures 
d’origen superades i les assignatures del grau en Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport per a les quals es sol·licita el reconeixement. Cal adjuntar la 
documentació que s’indica. 

 
 
Aquest reconeixement està supeditat al pagament de la corresponent taxa del 25% del preu del crèdit (taxa 
establerta per la Generalitat Valenciana). 
 
En el supost que la resolució siga favorable, 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 tarjeta 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 
 

 
Documentació a presentar: 
 

1. Certificat oficial de notes dels estudis oficials superats amb indicació de la branca de coneixement i la nota 
mitjana. Si els estudis d’origen són de la UV, s’accepta còpia de l’expedient acadèmic de la secretaria 
virtual de la UV. 

2. Pla d’estudis de la titulació d’origen 
3. Guia docent o programa de les assignatures cursades en origen per les quals es sol·licita el 

reconeixement, excepte que es tracte de una assignatura amb precendent inclosa en la taula de 
reconeixements publicada en la web de la facultat. 

4. Si el certificat no té “signatura electrónica” o “csv (codi segur de verificació)”, cal aportar una declaració 
jurada manifestant que els certificats i diplomes són originals. 
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