
CURS 2022‐2023 

SOL·LICITUD DE CANVI DE GRUP. 

1. Requisits y terminis

Des de la formalització de la matrícula fins al 7 de setembre es podrà sol·licitar canvi de grup per 
causes justificades. El període de sol·licitud de canvi de grup és únic. No obstant això, per situacions 
sobrevingudes després del tancament d'aquest període, justificades documentalment, es podrà 
sol·licitar canvi de grup de les assignatures de segon quadrimestre del 16 al 27 de gener. 

Es consideraran causes possibles incompatibilitat amb horari laboral, coincidència amb horaris 
d'entrenament en esportistes d'alt nivell, alt rendiment o elit, condicions de discapacitat o raons de 
salut, conciliació familiar. 

També es podrien considerar causa justificada el solapament horari, sempre que aquest no 
haguera sigut responsabilitat del propi estudiant en efectuar la seua matrícula. Abans de finalitzar la 
matrícula, l'alumne haurà de comprovar que cap de les seues assignatures coincideix en el mateix 
horari amb la resta de les assignatures matriculades. 

NO es tindrà en compte cap sol·licitud de canvi de grup en què no es justifique documentalment 
la causa al·legada. Vegeu en el següent apartat els documents a presentar. 
         La resolució es publicarà en el tauló oficial electrònic de la Facultat a partir del 8 de setembre. 
Aquesta publicació tindrà el mateix efecte que la notificació. 

Per a tramitar la sol·licitud s'ha realitzar mitjançant Sol·licitud General presentada en el 
Registre Electrònic de la manera que s’estableix en el següent enllaç: Sol·licitud General adjuntant els 
documents acreditatius del motiu que s'addueix per a la sol·licitud. 

El fet de sol·licitar el canvi NO implica que siga concedit. La seua aprovació dependrà del fet que 
s'hagen justificat convenientment les causes adduïdes i que existisquen vacants. 

2. Documentació justificativa

En cas de motius laborals, serà imprescindible aportar contracte de treball i certificat de 
l'empresa amb l'horari laboral. El contracte haurà de tindre una duració equivalent almenys al 50% 
del curs acadèmic i l'horari de treball ha de ser coincident almenys en un 50% amb l'horari de classes. 

Esportistes d'elit, alt nivell i alt rendiment: acreditar publicació en DOCV o BOE segons casos, 
documentant horaris d'entrenament i/o pràctica esportiva mitjançant certificat per part de la 
secretaria de la federació i/o club en qüestió. 

Condició de discapacitat: certificat de la GV i informes de caràcter de salut que justifiquen el 
canvi de grup. La Facultat demanarà informe favorable de UVdiscapacitat 
(https://www.uv.es/uvdiscapacidad/es/uvdiscapacidad.html). 

https://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/facultat/secretaria/tramits-procediments/-sol-licitud-general-1286080760156.html
http://www.uv.es/uvdiscapacidad/es/uvdiscapacidad.html)
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