A
INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES PER A SOL·LICITAR EL RECONEIXEMENT DE
CRÈDITS EN ENSENYAMENTS DE MÀSTER

QUÈ ÉS EL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS?
D’acord amb el RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials, el reconeixement suposa «l’acceptació per una
universitat dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, en
la mateixa universitat o en una altra, són computats en altres de diferents als
efectes de l’obtenció d’un títol oficial».
Així mateix, poden ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres
ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a
l’obtenció d’altres títols a què fa referència l’article 34.1 de la Llei orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d’universitats.
De la mateixa manera, «l’experiència laboral i professional acreditada podrà ser
també reconeguda en forma de crèdits, que computaran als efectes de l’obtenció d’un
títol oficial, sempre que aquesta experiència es trobe relacionada amb les competències
inherents a aquest títol».
LIMITACIONS AL RECONEIXEMENT
D’acord amb el que estableix la legislació universitària, no poden ser objecte de
reconeixement els crèdits corresponents al treball de fi de màster.
Així mateix, el nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir de
l’experiència professional o laboral i d’ensenyaments universitaris no oficials no podrà
ser superior, en conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla
d’estudis. Això implica les següents limitacions d’acord amb el nombre de crèdits que
tinga el pla d’estudis en què s’estiga matriculat:
 En màsters de 60 crèdits, no es podran reconèixer més d’una o diverses
assignatures que en total suposen més de 9 crèdits.
 En màsters de 90 crèdits, no es podran reconèixer més d’una o diverses
assignatures que en total suposen més de 13,5 crèdits.
 En màsters de 120 crèdits, no es podran reconèixer més d’una o diverses
assignatures que en total suposen més de 18 crèdits.
D’altra banda, no es podran reconèixer més de 45 crèdits ECTS en els estudis de màster
oficial com a conseqüència de competències adquirides en els cursos o programes
de doctorat regulats segons les disposicions anteriors.
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A més d'això, de forma excepcional, i d'acord amb el que preveu l'art. 6.4 del Reial
Decret 1393/2007, "els crèdits procedents de títols propis podran [...] ser objecte de
reconeixement en un percentatge superior [..] sempre que el corresponent títol propi
hagi estat extingit i substituït per un títol oficial". I a més, només si "[...] en la
memòria de verificació del pla d'estudis [...] consta aquesta circumstància".
A aquest efecte, a la Universitat de València hi ha cinc màsters el pla d'estudis ha
previst aquesta possibilitat. Són els següents i amb el límit de crèdits que s'indica a
continuació:






Màster en Economia Social. Cooperatives i Entitats no Lucratives
Màster en Malalties Parasitàries Tropicals
Màster en Salut Pública i Gestió Sanitària
Màster en Dret i Violència de Gènere
Màster en Direcció i Gestió de l'Activitat Física i l'Esport

45 ECTS
40 ECTS
48 ECTS
33 ECTS
48 ECTS

QUÈ SUPOSA EL RECONEIXEMENT?
El reconeixement suposa la convalidació per una o diverses assignatures del pla
d’estudis que està cursant l’alumne.
Només és posible reconèixer assignatures completes en què estructura el pla
d’estudis i no és possible el reconeixement parcial assignatures.
QUALIFICACIÓ
Quan el reconeixement porta causa de crèdits superats en titulacions universitàries
oficials, la incorporació en l’expedient de l’alumne s’efectua amb qualificació. Al
contrari, quan el reconeixement porta causa de crèdits superats en altres ensenyaments
superiors, en títols universitaris no oficials o en experiència professional o laboral, la
incorporació en l’expedient es realitza com a apte i no computa als efectes de baremació
de l’expedient.
Més informació sobre la normativa de qualificacions en la Universitat de València en
l’enllaç següent: http://ir.uv.es/0IYtIR9
PER TANT, PODEN SER OBJECTE DE RECONEIXEMENT I INCORPORACIÓ A L’EXPEDIENT
ACADÈMIC DE L’ESTUDIANT:
a) ELS CRÈDITS SUPERATS EN ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS.
b) ELS CRÈDITS SUPERATS EN ENSENYAMENTS SUPERIORS, UNIVERSITARIS
OFICIALS I L’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL O LABORAL. *
* Amb les limitacions indicades anteriorment.
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NO

COM I QUAN SOL·LICITAR EL RECONEIXEMENT EN MÀSTERS?
Quan sol·licitar el reconeixement
En el momento de la matricla, excepte admissió amb Estudis oficials iniciats.
Important: els estudiants que sol·liciten el reconeixement no s’hauran de
matricular de la assignatura o de les assignatures el reconeixement dels quals
tinguen previst sol·licitar.
Sol·licitud electrònica
Les sol·licituds es realitzaran a través de la seu electrònica de la Universitat de
València: https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
Pot descarregar-se la guia completa del procediment a través del següent enllaç:
http://ir.uv.es/2sL4CPf
Per a qualsevol gestió relacionada amb la sol·licitud de reconeixement les persones
interessades hauran de dirigir-se a la secretaria de la Facultat o Escola que gestiona la
titulació.
Documentació a adjuntar a la sol·licitud electrònica:
a) En el cas de sol·licitar el reconeixement d'estudis universitaris, estudis no
universitaris superiors o títols propis: Certificat acadèmic oficial i Guia docent
o programes de les matèries cursades.
b) En el cas de sol·licitar experiència professional: Documentació acreditativa de
l'experiència laboral o professional (contracte, certificat d'empresa, vida
laboral, etc.).
RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
La resolució en què s’estime o es desestime la sol·licitud de reconeixement i
incorporació a l’expedient acadèmic de crèdits superats en altres titulacions
universitàries oficials, altres títols o l’experiència professional i laboral s'incorporarà a
l'expedient acadèmic de l'estudiant i se li notificarà a l'interessat.
Els estudiants que hagen obtingut la resolució desfavorable s’hauran de matricular
de la assignatura o de les assignatures dels quals no hagen obtingut el
reconeixement. Per a això, hauran de sol·licitar la seua matrícula dirigint-se a la
secretaria del centre respectiu, indicant les seues dades personals i la assignatura o
les assignatures en què es matriculen.
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ADVERTÈNCIA ESTUDIANTS QUE SOL·LICITEN BECA
Segons l'article 26 e) del Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual
s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades, "[...] les
assignatures o crèdits reconeguts, convalidats i adaptats no es tindran en compte a
efectes del compliment dels requisits acadèmics [...] ".
Per tant, atès que l'alumne no es matricula dels crèdits reconeguts, s'adverteix que
aquests crèdits reconeguts no computen a l'efecte d'acreditar que la matrícula compleix
amb el nombre mínim de crèdits exigits als sol·licitants de beca.
PAGAMENT DE TAXES
La tramitació dels expedients de reconeixement està subjecta a les següents taxes:
a) Els alumnes que obtinguen el reconeixement de crèdits per estudis o activitats
realitzades en qualsevol centre universitari, abonaran el 25 por 100 de les taxes
establertes per al màster1.
b) Per l’estudi de la sol·licitud de reconeixement o transferència de crèdits
corresponent a estudis en centres estrangers, els alumnes abonaran, a més a més, una
taxa de 143,732 €.
c) El reconeixement de l'experiència professional o laboral per assignatures de
"pràctiques professionals" merita l'import íntegre de la matrícula.

1

Article 143.2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana.
2
DECRET del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics
universitaris
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