
 

RECONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS (2022/2023) (ACGUV 126/2011) 

 

Informació important de matrícula:  

Es recomana que, prèviament, es consulte els Antecedents de Reconeixement de Crèdits publicats al web 
de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, atès que, de les assignatures que hi ha antecedents 
de reconeixement favorable no cal matricular-se, però sí presentar la sol·licitud del reconeixement.De la 
mateixa manera, no cal matricular-se d’aquelles assignatures que tenen el mateix codi en dues titulacions 
de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, donat que no apareixeran com a opció de matrícula, 
però sí s’ha de presentar la petició de reconeixement. 

 

De la resta d’assignatures que es demana el reconeixement cal matricular-se. Cas de ser favorable la 
petició de reconeixement se les donarà de baixa.  
 
La taxa per incorporació de crèdits reconeguts és del 25% de la taxes de matrícula que estableix la llei de 
taxes de la Generalitat 20/2017 de 28 de desembre (art. 14.3-5). Excepte quan es tracte de crèdits de 
Formació Bàsica del àmbit de coneixement i per primera vegada. 
 

 

Sol·licitud del reconeixement: 

La petició de reconeixement de crèdits s’ha de realitzar per ENTREU adjuntant la instància de 
reconeixement amb la documentació: 

 

Termini presentació: Del 20 de juliol al 15 de setembre 2022 

 
Documentació general: 

 Fotocòpia del DNI,NIE o Passaport1 

 Instància de reconeixement 

 Certificat Acadèmic Personal1 
 Fotocòpia del Pla d’Estudis, segellada pel centre.  1 

 Fotocòpia dels programes de les assignatures cursades que desitge convalidar segellada pel 
departament o centre 1

 

+ 
Documentació afegida alumnat amb estudis a l’estranger:  
 Certificació acreditativa dels estudis cursats, en la que consten, entre altres aspectes, la duració 

oficial, en anys acadèmics del programa d’estudis seguit, les assignatures cursades, la càrrega 
horària de cadascuna d’ elles, les seues qualificacions, la nota mitjana i el sistema de qualificacions 
utilitzat. 

 Programes de les assignatures superades de les que sol·licita reconeixement, segellats per la 
Universitat de procedència. 

 Declaració jurada de no haver sol·licitat la homologació del títol corresponent ni estar pendent de 
resolució. 

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

 
 
 
 

 
 

1 Exempt per a l’alumnat de la Facultat de Filologia,Traducció i Comunicació 

https://www.uv.es/graus/normatives/Reglamento_transferencia.pdf
http://www.uv.es/uvweb/filologia-traduccio-comunicacio/ca/estudis-grau-/-llicenciatura/graus/transferencia-reconeixement-credits/antecedents-reconeixements-1286007027632.html
https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html
https://www.uv.es/secrefil/RECONEIXEMENTS%20WEB%2017_18/Sol%c2%b7licitud%20reconeixement.pdf
https://www.uv.es/secrefil/RECONEIXEMENTS%20WEB%2017_18/Sol%c2%b7licitud%20reconeixement.pdf

