
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR 
 

Els estudiants interessats hauran de adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica [preferentment en format 
pdf] la següent documentació, requerida segons provinga d'un sistema educatiu espanyol o estranger. 
 
4.1. Estudiants procedents de sistemas educatius espanyols: 
 
Sol·licitud motivada i justificada documentalment [molt important indicar els motius de la petició 
d'admissió i adjuntar els documents que acrediten aquests motius]. 
 
Fotocòpia del DNI o passaport. 
 
Còpia del document d'accés a la universitat (targeta del selectiu o altres] on haurà de constar 
necessàriament la nota d'accés. 
 
Còpia de la certificació acadèmica personal de l'expedient, en la qua! haurà de constar la nota mitjana 
[base 5/ 10] i el nombre de convocatòries esgotades. 
 
Programes de les assignatures segellats per la universitat d'origen. 
 
 
 
4.2. Estudiants procedents de sistemas educatius estrangers: 
 
Sol·licitud motivada i justificada documentalment [molt important indicar els motius de la petició 
d'admissió i adjuntar els documents que acrediten aquests motius]. 
 
Fotocòpia del NIE o passaport. 
 
Certificació acadèmica deis estudis cursats, en la qua! consten, entre altres extrems, la durada oficial, 
en anys académics del pla d'estudis seguit, les assignatures cursades, la càrrega horària de 
cadascuna d'elles i les seues qualificacions. 
 
Programes de les assignatures segellats per la universitat d'origen. 
 
Document oficial que acredite que la universitat d'origen està autoritzada o està reconeguda en el 
sistema d'educació superior del pais d'origen i que el títol és oficial. 
 
Declaració jurada de no haver obtingut l'homologació del títol corresponent ni estar pendent de 
resolució d'homologació. 
 
Abonar la taxa indicada en el Decret de Taxes Universitaries de la Generalitat Valenciana  
 
4.2.1. Requisits que han de complir els documents expedits en l'estranger: 

a. Hauran de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents per a això, d'acord amb 

l'ordenament jurídic del país que es tracte. 

b. Hauran de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil · la del 

Conveni de la Haia. 
Aquest requisit no s'exigirà als documents expedits per les autoritats deis Estats membres de la Unió 
Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. 

c. Caldrà acompanyar-los si escau, de la seua corresponent traducció oficial a qualsevol de les 

llengües oficials de la Comunitat Valenciana. 


