ADMISSIÓ D'ESTUDIANTS/TES AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS
ESPANYOLS O ESTRANGERS PARCIALS, O ESTRANGERS TOTALS QUE
NO HAGEN OBTINGUT L’HOMOLOGACIÓ DEL TÍTOL A ESPANYA, PER AL
CURS 2020-2021

REQUISITS
Poden sol·licitar l’admissió a qualsevol dels graus impartits a la Facultat de Geografia i
Història, per canvi d’estudis oficials i/o universitat:
a) Els/Les estudiants/tes amb estudis universitaris oficials espanyols parcials als quals els
siguen reconegut un mínim de 30 crèdits.
b) Els/Les estudiants/tes amb estudis universitaris estrangers parcials, o totals que no
hagen obtingut l’homologació del títol a Espanya, i els siga reconegut un mínim de 30
crèdits.
L’admissió concedida per a prosseguir estudis comporta la realització de 30 crèdits
almenys, a més del treball fi de grau corresponent, excepte en aquells casos en què
concórreguen en la persona sol·licitant circumstàncies especials degudament acreditades.
No seran admeses sol·licituds de canvi d’estudis en els casos següents:
a) Sol·licituds que comporten la necessitat de cursar assignatures que no s’impartisquen
com a conseqüència de l’extinció del pla d’estudis corresponent.
b) Sol·licituds d’estudiants/tes procedents d’altres universitats amb sis convocatòries
esgotades en els estudis universitaris iniciats
Termini de presentació de sol·licituds: De l'1 al 24 de juliol de 2020.
Forma i lloc de presentació de la sol·licitud: A través de la plataforma Entreu (https://
webges.uv.es/uvEntreuWeb/), en el col·lectiu d’estudiants, procediment EST_ACU.
Places oferides per titulació:

TITULACIÓ

PLACES OFERIDES

Grau en Història

8

Grau en Història de l'Art

8

Grau en Informació i Documentació

5

Grau en Geografia i Medi ambient

5

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
Estudiants procedents d'estudis universitaris espanyols:
Haurien d'aportar:
•

Sol·licitud motivada, i justificada documentalment.

•

Còpia del DNI/Passaport/NIE del sol·licitant.

•

Certificat original de qualificacions amb indicació de la nota mitjana, en barem 5-10,
i amb el nombre de convocatòries esgotades en cada assignatura.

•

Còpia de la publicació del BOE del Pla d'estudis que està cursant o haja cursat.

•

Còpia de document que acredita l'accés a la Universitat.

•

Programes de les assignatures cursades, segellats per la Universitat de
procedència.

Estudiants procedents de convalidació parcial d'estudis estrangers:
Haurien d'aportar:
•

Sol·licitud motivada, i justificada documentalment.

•

Còpia del DNI/Passaport/NIE del sol·licitant.

•

Certificació original acreditativa dels estudis cursats, en la qual consten:
o

la durada oficial en anys acadèmics del programa d'estudis seguit,

o

les assignatures cursades,

o

la càrrega horària de cadascuna les assignatures i les seues qualificacions.

o

Pla d'estudis cursat, segellat per la universitat de procedència.

o

Programes de les assignatures cursades, segellats per la Universitat de
procedència.

•

Document oficial que acredita que la universitat d'origen està autoritzada o està
reconeguda en el sistema d'educació superior del país corresponent.

•

Declaració jurada o responsable de no haver sol·licitat l'homologació del títol
corresponent a Espanya, o, en cas d’haver-la sol·licitat, d’haver-li sigut denegada o
d’estar pendent de resolució.

•

Qualsevol altre document que considere necessari per a justificar la seua petició.

Tots els documents hauran de ser originals i oficials, expedits per les autoritats competents
en la matèria, d'acord amb l'ordenament jurídic del país que es tracte. Han de presentar-se

amb la corresponent traducció oficial a qualsevol de les dues llengües oficials de la
Comunitat Valenciana: castellà o valencià.
Igualment, els documents aportats han d'estar legalitzats per via diplomàtica, o si escau,
mitjançant la postil·la del Conveni de L'Haia (excepte estats membres de la Unió Europea
o països signants de l'Acord sobre Espai Econòmic Europeu).

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ
Les sol·licituds presentades seran remeses a la Comissió acadèmica de títol corresponent
perquè resolga sobre el reconeixement de crèdits, d'acord amb els criteris sobre
reconeixement de crèdits aprovats pel Consell de Govern de la Universitat de València.
Les comissions acadèmiques de títol ordenaran i prioritzaran les sol·licituds que
complisquen el requisit de reconeixement de crèdits mínim assenyalat anteriorment, en el
termini màxim d’un mes des de la finalització del període de presentació de sol·licituds,
d’acord amb els criteris següents:
a. En primer lloc, s'ordenaran les sol·licituds d'estudiants procedents de titulacions de la
mateixa branca de coneixement.

b. Posteriorment s'ordenarà el grup de sol·licituds d'estudiants/tes procedents de
titulacions d'altres branques de coneixement.

c. Una vegada aplicats els criteris anteriors, el criteri d’ordenació dins de cada grup serà:
1. Nombre de crèdits reconeguts
2. Nota mitjana de l'expedient acadèmic, calculada d'acord amb el RD 1125/2003 per a
estudis espanyols, i en el cas dels estudis estrangers, s'obtindrà d'acord amb les
equivalències que establisca el Ministeri d'Educació entre les qualificacions d'aquests
sistemes estrangers i les pròpies del sistema educatiu espanyol.
3. Causa que motiva la sol·licitud, degudament acreditada:
- Trasllats laborals.
- Trasllats de residència familiar
- Esportistes d'alt nivell i alt rendiment
- Existència de conveni amb la universitat d'origen
- Altres causes justificades.

RESOLUCIÓ, IMPUGNACIÓ, EFECTES, TAXES
La resolució d’aquestes sol·licituds correspon al degà, per delegació de la rectora.
Aquests, en vista de la proposta de resolució elaborada per la comissió acadèmica de títol,
resoldran en el termini de 15 dies des d’aquella; altrament, es considerarà desestimada la

sol·licitud. Els resultats del procés d’admissió es faran públics, abans del 30 de setembre
de 2020, en el Tauler Oficial de la UV i en la pàgina web de la Facultat, sense perjudici de
la seua notificació per qualsevol dels mitjans vàlids en dret.
Les resolucions d’admissió només tindran validesa per al curs immediatament posterior a
la data de la sol·licitud, sense que en cap cas puga significar reserva de plaça per als
cursos següents.
Contra la resolució d’admissió es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el
termini d’un mes davant el mateix òrgan que la va dictar, o bé interposar, directament,
un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa
administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos. Aquests terminis
es comptaran des de l’endemà de la notificació o la publicació de la resolució objecte de
recurs.

L’adjudicació de plaça donarà lloc, en el cas d’estudis espanyols, al trasllat d’expedient
acadèmic corresponent, el qual haurà de ser tramitat per la universitat de procedència,
una vegada que la persona interessada acredite haver estat admesa a la Universitat de
València
.
Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la carta d’admissió que expedirà la Universitat
de València a l’estudiant una vegada haja estat admès.
En el moment de la matrícula haurà d’aportar el resguard de pagament de les taxes de
trasllat d’expedient a la universitat d’origen.
L’admissió implica el pagament de les taxes establides legalment que corresponguen pel
reconeixement d’assignatures.

NORMATIVA

http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C52.pdf

València, 13 de maig de 2020

