INFORMACIÓ RELATIVA AL TRASLLAT D’EXPEDIENT ACADÈMIC
A LA FACULTAT D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA
DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

Període de presentació de sol·licituds: del 23 d'abril al 7 de maig de 2020

1. Documentació que cal presentar
L'estudiantat que estigui cursant o hagi cursat estudis en qualsevol dels graus o
dobles graus de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF) de la Universitat de
Lleida (UdL) únicament haurà de presentar la sol·licitud degudament emplenada
i abonar la taxa establerta al Decret de preus vigent en el termini que estableixi
la Universitat de Lleida. Serà el Negociat Academicodocent del Campus de
Ciències de la Salut qui aporti la documentació que consta en els seus arxius i
acrediti si l'estudiant compleix o no els requisits de permanència en el centre.
L’estudiantat de la FIF que sol·liciti el canvi de Campus només haurà de
presentar per Seu electrònica l’imprès M6 Sol·licitud de canvi d’horari/grup i no
caldrà que pagui cap taxa, ja que no és necessari fer cap estudi de
reconeixement de crèdits. Tanmateix, l’acceptació de la sol·licitud restarà
subjecta als mateixos terminis i les mateixes condicions i criteris que la resta de
l’estudiantat que sol·licita el trasllat d’expedient.
La resta d'estudiantat haurà de presentar:
1. Sol·licitud de trasllat d’expedient
2. DNI per a l’estudiantat espanyol; document acreditatiu de la nacionalitat i de
la identitat per a l’estudiantat que provingui d’altres països de la Unió Europea;
passaport per a la resta de l’estudiantat.
3. Certificat acadèmic amb les qualificacions obtingudes en els estudis d’origen i
la nota mitjana de l’expedient calculada segons el RD 1125/2003 (document
original o còpia compulsada).
4. Acreditació de complir amb els requisits de permanència en el centre de
origen.

5. Còpia del pla d’estudis, segellada pel centre d’origen.
6. Programes de les assignatures que es pretengui reconèixer, segellats pel
centre d’origen.
7. Comprovant d’haver abonat la taxa d’"Estudis d'expedient acadèmic per a la
convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d'estudi" (taxes
de trasllat d’expedient: 54.54€).

2. Formes de presentació de la sol·licitud i la documentació


Presencialment en qualsevol registre de la Universitat de Lleida, de dilluns a
divendres, de 9.30 a 14.30 hores, i també els dimarts en període lectiu de
15.30 a 17.30 hores.



Des de qualsevol registre electrònic d’Espanya (per exemple, des de l’oficina
de registre electrònic de la universitat d’origen).



En qualsevol oficina de correus, presentant la documentació en un sobre obert
a fi que es registri la data d’enviament.

3. Resum del procediment i dels criteris d’acceptació
Per a ser admès/a en els estudis de la FIF de la UdL via reconeixement de crèdits
caldrà que, en base a la proposta de reconeixement que faci el propi estudiant,
es puguin reconèixer un mínim de 30 crèdits ECTS al grau de destí. Tenint
en compte aquest criteri, no es farà l’estudi de reconeixement de les sol·licituds
que presentin menys de 30 crèdits aprovats (exclosos els reconeguts) en la
titulació d’origen en la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds. Tampoc s’acceptarà cap certificat de qualificacions expedit amb
posterioritat a la data de tancament d’aquest termini.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà al web de la FIF
en un termini màxim de 30 dies la relació de prioritzacions, de sol·licituds
admeses i de la llista d’espera. L’estudiantat la sol·licitud del qual sigui admesa,
rebrà de manera particular la notificació de la seva admissió amb la resolució
dels crèdits que se li reconeguin.

Al web de la FIF de la UdL es publicarà la data en què es donarà per tancat el
procediment d'admissió al grau via reconeixement de crèdits o via convalidacions
estrangeres parcials o totals.

4. Observacions


Es valoraran exclusivament els crèdits que ja estiguin aprovats en la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds. Qualsevol modificació en
l'expedient acadèmic que sigui feta amb posterioritat a aquesta data no serà
tinguda en compte per a l'estudi. Tampoc s'acceptarà cap certificat acadèmic
expedit en una data posterior a la del tancament del termini de presentació
de sol·licituds.



Únicament es poden reconèixer els crèdits cursats i aprovats. Els crèdits
reconeguts no són objecte de reconeixement.



D’acord amb la Normativa d’aplicació, l’única via per accedir a una doble
titulació pel curs 2020-21 és la preinscripció universitària.



La documentació expedida a l’estranger ha de ser oficial, original, expedida
per les autoritats competents i legalitzada per via diplomàtica. Podeu
consultar els requisits complets fent clic aquí (article 3.3 de la Normativa
Acadèmica). El certificat de qualificacions haurà d’anar acompanyat del
Documento de equivalencia de notas medias de estudios universitarios
realizados en centros extranjeros.



En el cas que no s’arribi a fer l’estudi de l’expedient en data de tancament del
procediment d'admissió al grau via reconeixement de crèdits o via
convalidacions estrangeres parcials o totals, bé perquè la sol·licitud roman en
llista d’espera o bé perquè no reuneix les condicions per fer l’estudi,
l’estudiant tindrà dret a sol·licitar la devolució de l’import de la taxa que hagi
abonat. En el supòsit que s’hagi fet l’estudi i que hagi resultat desfavorable,
no es tindrà dret a aquesta devolució.

