Reconeixement i transferències de crèdits

Reconeixement de crèdits universitaris
Si has superat ensenyaments universitaris a la UAB o a qualsevol altra
universitat de l'Estat Espanyol o de l'estranger, pots sol·licitar el reconeixement
de crèdits quan hagis estat admès a uns altres estudis.
Cal presentar la sol·licitud i adreçar-la a la Direcció del Centre. S'haurà de lliurar
a la Gestió Acadèmica acompanyada de la següent documentació:


Formulari de Sol·licitud (que trobareu seguint l'enllaç)



Certificació acadèmica personal (amb data actual), suplement europeu del
títol o fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic en què figuri la
formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions



Guia docent del mòdul o assignatura, en la que figurin les competències,
els coneixements associats i el nombre de crèdits o d'hores/setmanes per
semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent



Pla d'estudis o quadre d'assignatures o mòduls exigits per assolir els
ensenyaments previs, expedit pel centre d'origen, amb el segell del centre
corresponent.



Qualsevol altra documentació que el centre consideri adient per a tramitar
la sol·licitud

Si els ensenyaments previs, els has obtingut a una universitat de fora de l'Estat
Espanyol, hauràs de presentar, addicionalment, la documentació següent:


Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d'origen



Si s'escau, la traducció corresponent efectuada per un traductor jurat

Tots els documents han de ser oficials, expedits per les autoritats competents, i
han d'estar convenientment legalitzats per via diplomàtica, segons les
disposicions establertes pels òrgans competents, excepte la documentació
provinent de països membres de la Unió Europea.
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Transferència de crèdits universitaris
Requisits
Si has superat ensenyaments universitaris oficials (assignatures/mòduls) en una
universitat de l'Estat Espanyol pots sol·licitar la Transferència de crèdits quan
hagis estat admès en altres estudis de grau o màster.
La sol·licitud, la podràs fer únicament si no has finalitzat els estudis anteriors i,
per tant, els ensenyaments previs no han conduït a l'obtenció d'un títol
universitari oficial.
Si vols fer simultaneïtat d'estudis, no podràs tramitar la transferència de crèdits.
Quan la sol·licitud sigui acceptada, tots els ensenyaments superats i inclosos en
el certificat acadèmic dels estudis previs s'incorporaran en el nou expedient
acadèmic i no hi podràs renunciar.
Els ensenyaments transferits no computen a efectes de la superació dels nous
estudis ni de la baremació al nou expedient acadèmic.
Sol·licituds
Cal presentar la sol·licitud abans de fer la matrícula, però si canvien les teves
condicions acadèmiques també pots formular la sol·licitud amb posterioritat.
La sol·licitud, l'has de d'adreçar a la Direcció del Centre on has estat admès per
cursar els nous estudis, i presentar-la a la Gestió Acadèmica del propi Centre,
acompanyada de la documentació següent:


Formulari de sol·licitud (que trobareu seguint l'enllaç)



Certificació acadèmica personal o fotocòpia compulsada de l'expedient
acadèmic en què figuri la formació assolida, l'any acadèmic i les
qualificacions obtingudes



Qualsevol altra documentació que el Centre consideri adient per tramitar la
sol·licitud



Si els estudis previs no són de la UAB, hauràs de tramitar el trasllat
d'expedient acadèmic i presentar el document acreditatiu
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