
	  

ADMISSIÓ  Al  DOBLE  GRAU  EN  FÍSICA  I  QUÍMICA  PER  A  CONTINUACIÓ  D'ʹESTUDIS  
UNIVERSITARIS  OFICIALS  ESPANYOLS  O  ESTRANGERS.  CURS  2021-‐‑2022  
  
PLACES  OFERTES:  2  PLACES  
  
REQUISITS  D'ʹADMISSIÓ:  
D'ʹacord  amb  l'ʹarticle  1  del  Reglament  sobre  admissió  d'ʹestudiants  amb  estudis  universitaris  oficials  
parcials  de  la  Universitat  de  València  poden  sol·∙licitar  l'ʹadmissió  per  canvi  d'ʹestudis  oficials  i/o  
universitat:  
-‐‑  Els  estudiants  amb  estudis  universitaris  oficials  espanyols  parcials  que  els  siguin  reconeguts  un  mínim  
de  30  crèdits.  
-‐‑  Els  estudiants  amb  estudis  universitaris  estrangers  parcials  o  totals  que  no  hagin  obtingut  l'ʹhomologació  
del  títol  a  Espanya  i  que  els  siguin  reconeguts  un  mínim  de  30  crèdits.  
  
BAREM  QUE  S'ʹAPLICARÀ:  
-‐‑  Rama  de  coneixement,  nombre  de  crèdits  aprovats  i  recognoscibles  i  nota  mitjana  de  l'ʹexpedient  
acadèmic.  D'ʹacord  amb  l'ʹarticle  5  del  Reglament  sobre  admissió  d'ʹestudiants  amb  estudis  universitaris  
oficials  parcials  de  la  Universitat  de  València.    
  
DOCUMENTACIÓ  A  APORTAR  PER  L'ʹESTUDIANT:  
-‐‑  Sol·∙licitud  de  l'ʹinteressat  dirigida  al  Sr.  Degà  de  la  Facultat  de  Física.  
-‐‑  Fotocòpia  del  DNI/passaport.  
-‐‑  Fotocòpia  compulsada  o  acarada  dels  estudis  previs  als  estudis  universitaris  en  la  Universitat  d'ʹorigen  
(per  a  estrangers:  certificat  equivalent  a  les  proves  d'ʹaccés  a  la  Universitat  a  Espanya).  
-‐‑  Certificat  de  notes  original.  
-‐‑  Pla  d'ʹestudis  cursat.  
-‐‑  Programa  de  les  assignatures  que  desitja  se  li  reconeguin,  segellades  pel  Centre  i  Universitat  
corresponent.  
-‐‑  Per  a  estudis  estrangers:  justificant  d'ʹhaver  pagat  la  taxa  corresponent  d'ʹEstudi  de  sol·∙licituds  de  
convalidació  d'ʹassignatures  o  de  reconeixement  de  crèdits  corresponents  a  estudis  estrangers  segons  el  
Decret  de  Taxes  que  aprovi  la  Conselleria  d'ʹEducació  per  al  curs  2021-‐‑22.  Hauran  d'ʹabonar  la  taxa  
generada  automàticament  en  l'ʹaplicació  de  la  Seu  Electrònica  
  
Els  documents  expedits  a  l'ʹestranger  hauran  d'ʹajustar-‐‑se  als  següents  requisits:  
1.-‐‑  Hauran  de  ser  oficials  i  estar  expedits  per  les  autoritats  competents  per  a  això,  d'ʹacord  amb  
l'ʹordenament  jurídic  del  país  de  què  es  tracti.  
2.-‐‑Hauran  de  presentar-‐‑se  legalitzats  per  via  diplomàtica  o,  si  escau,  per  mitjà  de  la  postil·∙la  del  Conveni  
de  la  Haia.  Aquest  requisit  no  s'ʹexigirà  als  membres  de  la  Unió  Europea  o  signataris  de  l'ʹAcord  sobre  
l'ʹEspai  Econòmic  Europeu.  
3.-‐‑  Hauran  d'ʹanar  acompanyats  de  la  corresponent  traducció  al  castellà.  
  
TERMINI  DE  PRESENTACIÓ  DE  SOL·∙LICITUDS:  
De  l'ʹ1  al  20  de  juliol  de  2021  a  través  de  la  Seu  Electrònica  UV  https://www.uv.es/sede-‐‑
electronica/es/sede-‐‑electronica-‐‑uv.html     
  
PUBLICACIÓ  DE  LA  LLISTA  D'ʹADMESOS:  
Abans  del  30  de  setembre  de  2021  en  les  pàgines  web  de  la  Facultat  de  Física  (http://www.uv.es/fisica  en  
“Trámites  Secretaría”)  i  de  la  Facultat  de  Química  ((http://www.uv.es/quimica)  en  “Tràmits  Secretaria”)  
  
Burjassot,  17  de  maig  de  2021.  

    
	  


