CRITERIS PER A L’ACCEPTACIÓ DE TRASLLATS D’EXPEDIENT
ACADÈMIC A LA FACULTAT D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA DE LA UdL
(Aprovat per la Comissió d’Estudis el 20 de setembre de 2019
i el Consell de Govern de 23 d’octubre de 2019)

En base al RD 412/2014, de 14 de novembre, pel qual s’estableix la normativa bàsica
dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau (article
29: canvi d’universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols), s’acceptaran trasllats
d’estudiants sempre que es compleixin els següents requisits/circumstàncies:
1) La Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF) pot admetre estudiants sempre que
hi hagin places vacants. En relació a primer curs, només es poden admetre
estudiants per procés general d’admissió d’aquest primer curs.
2) S’ha de tenir un mínim de 30 crèdits ECTS reconeguts a la FIF.
3) No s’admetran sol·licituds d’estudiants procedents d’altres Universitats que
hagin esgotat les convocatòries permeses per la legislació vigent i no reuneixin
totes les condicions per matricular-se en aquest centre. Caldrà acreditar-ho
documentalment.
4) Els estudiants que reuneixin les condicions anteriors es prioritzaran segons els
següents criteris i per aquest ordre:
1r. Estudiants d’una doble titulació de la FIF que vulguin passar a una de les
dues titulacions que conformen la doble, sempre que corresponguin al Grau
en Infermeria o al Grau en Fisioteràpia.
2n. Estudiants del Grau en Infermeria de la FIF que vulguin canviar de
campus (entre Lleida i Igualada, o viceversa).
3r. Estudiants del Grau en Infermeria de la FIF que vulguin passar al Grau en
Fisioteràpia de la FIF o viceversa.
4t. Trasllats nacionals o internacionals d’estudiants que cursin la mateixa
titulació a la qual vulguin accedir a la FIF.
5è. Trasllats nacionals o internacionals d’estudiants que cursin titulacions
diferents a la qual vulguin accedir a la FIF.
5) Una vegada aplicats els criteris del punt 4, es prioritzaran per la nota mitjana de
l’expedient que presentin en el moment de fer la sol·licitud.

6) En el cas dels Dobles Graus cal provenir d’un altre Doble Grau específic amb les
mateixes titulacions. Cal tenir en compte que en el cas de la titulació de CAFE
cal haver realitzat i aprovat les proves d’aptitud personal, sent necessari
acreditar-ho documentalment.
7) En el cas que un estudiant s'incorpori a una titulació on s'implanti un pla
d'estudis nou, una comissió formada pel coordinador/a de la titulació i un/a
representat de l'estudiantat; decidiran en base a l'expedient de l'alumne en quin
programa s'incorpora.

NOTA: Es recomana al sol·licitant una lectura acurada del pla d’estudis i de les
assignatures teòriques i de pràctica clínica, en particular dels prerequisits existents.

