
 

 

 

INFORMACIÓ RELATIVA AL TRASLLAT D’EXPEDIENT ACADÈMIC A LA FACULTAT 

D’INFERMERIA I FISIOTERÀPIA (CAMPUS LLEIDA) DE LA UNIVERSITAT DE 

LLEIDA 

 

* Els i les estudiants que vulgueu traslladar-vos al Campus d’Igualada heu de 

consultar amb el Negociat Academicodocent del Campus d’Igualada 
 

TERMINI DE PRESENTACIÓ 

DE SOL.LICITUDS 
DATES 

Trasllat d’expedient del 2 al 13 de maig de 2022 

Convalidació d’estudis estrangers del 23 al 30 d’abril de 2022 

 

1. Documentació que cal presentar 

 

1.1 Estudiants que estiguin cursant o hagin cursat estudis en qualsevol dels graus 

o dobles graus dels centres propis de la Universitat de Lleida  

 

SOL.LICITUD PRESENTACIÓ 

Sol.licitud de trasllat a FIF 

degudament emplenada 

Seu Electrònica > Estudiants de la UdL de graus i 
màsters 

DOCUMENTACIÓ OBSERVACIONS 

Comprovant d’haver abonat la taxa 

d’"Estudi d'expedient acadèmic per a 
la convalidació, adaptació, 
transferència i reconeixement de 
plans d'estudi"  

L’enllaç al pagament de la taxa està dins de la 

Sol.licitud de trasllat a FIF, en color blau, i té un 
import de 54.54 € 

 

El Negociat Academicodocent de cada Campus serà la unitat responsable d’aportar la 

documentació que consta en els seus arxius i d’acreditar si l'estudiant compleix o no els 

requisits de permanència en el centre. 

 

1.2 Estudiants de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia del Campus d’Igualada 

que sol·licitin el canvi al Campus de Lleida 

 

DOCUMENTACIÓ PRESENTACIÓ 

M6 Canvi d’horari o torn 

degudament emplenada 

Seu Electrònica > Estudiants de la UdL de graus i 

màsters  

Sol.licitud EXEMPTA DE TAXA (*) 

 
El Negociat Academicodocent de cada Campus serà la unitat responsable d’aportar la 

documentació que consta en els seus arxius i d’acreditar si l'estudiant compleix o no els 

requisits de permanència en el centre. 

 

L’acceptació de la sol·licitud restarà subjecta als mateixos terminis i les mateixes condicions i 

criteris que la resta d’estudiants que sol·liciten el trasllat d’expedient. 

 

(*) Pendent de confirmació 

 

 

https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php?IdiomaSite=es
http://carboncopy.udl.cat/beans/udl/gcursosext/gtaxofer.jsp?code=gtaxofer&user=webca&dbms=gcentres&cond&ifxd&sort&hide&ppos=0&plen=20
http://carboncopy.udl.cat/beans/udl/gcursosext/gtaxofer.jsp?code=gtaxofer&user=webca&dbms=gcentres&cond&ifxd&sort&hide&ppos=0&plen=20
http://carboncopy.udl.cat/beans/udl/gcursosext/gtaxofer.jsp?code=gtaxofer&user=webca&dbms=gcentres&cond&ifxd&sort&hide&ppos=0&plen=20
http://carboncopy.udl.cat/beans/udl/gcursosext/gtaxofer.jsp?code=gtaxofer&user=webca&dbms=gcentres&cond&ifxd&sort&hide&ppos=0&plen=20
http://carboncopy.udl.cat/beans/udl/gcursosext/gtaxofer.jsp?code=gtaxofer&user=webca&dbms=gcentres&cond&ifxd&sort&hide&ppos=0&plen=20
https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php?IdiomaSite=es


 

 

1.3 Estudiants de centres adscrits de la Universitat de Lleida i estudiants d’altres 
universitats espanyoles o estrangeres 

 

SOL.LICITUD PRESENTACIÓ 

Sol.licitud de trasllat a FIF (alumnes 

d’universitats espanyoles)  

 

Sol.licitud de reconeixement de crèdits a 

FIF (alumnes d’universitats estrangeres)  

Amb tota la documentació adjunta en la mateixa 

sol.licitud 

 

Per l’accés de la seu electrònica Estudiants NO 

de la UdL 

DOCUMENTACIÓ 
(Adjunteu tota la documentació en una única sol.licitud) 

OBSERVACIONS 

Passaport Estudiants estrangers 

Certificat acadèmic de qualificacions amb 

la nota mitjana de l’expedient acadèmic 

La nota mitjana ha d’estar calculada segons el 

Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre. 

 
En el cas dels estudis cursats a l’estranger, el 

certificat acadèmic de qualificacions haurà 
d’estar legalitzat o postil.lat per via diplomàtica i 

haurà d’anar acompanyat del Documento de 
equivalencia de notas medias de estudios 

universitarios realizados en centros extranjeros 

del Ministerio de Universidades d’Espanya 

Acreditació de complir amb els requisits 

de permanència en el centre de origen 
 

Pla d’estudis Ha d’estar segellat per la Secretaria del centre. 

 

També es pot facilitar l’ enllaç directe a la pàgina 

web oficial del centre d’origen en la qual es 

pugui consultar el pla d’estudis 

Programes de les assignatures que es 

vulguin reconèixer 

Han d’estar segellats per la Secretaria del centre. 

 

També es pot facilitar l’ enllaç directe a la pàgina 

web oficial del centre d’origen en la qual es 
puguin consultar les guies docents de les 

assignatures a reconèixer 

Comprovant d’haver abonat la taxa 
d’"Estudi d'expedient acadèmic per a la 
convalidació, adaptació, transferència i 
reconeixement de plans d'estudi"  

L’enllaç al pagament de la taxa està dins de la 
Sol.licitud de trasllat a FIF / Sol.licitud de 

reconeixement de crèdits a FIF, en color blau, i 
té un import de 54.54 € 

 

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

La sol.licitud i tota la documentació adjunta s’ha de presentar per la seu electrònica de la 
Universitat de Lleida. 

 
 Estudiants de centres propis de la UdL: accés Estudiants UdL: grau, màster i doctorat 

 Altres estudiants: accés Estudiants NO de la UdL 

 
Us aconsellem que consulteu el Manual d’Ajuda que teniu en la seu electrònica, o bé féu clic aquí.  

 

 

 

 

 

https://seuelectronica.udl.cat/pdf/ModelSolAdmin_btdyA.pdf
https://seuelectronica.udl.cat/pdf/ModelSolAdmin_wssDL.pdf
https://seuelectronica.udl.cat/pdf/ModelSolAdmin_wssDL.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-17643
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html
http://carboncopy.udl.cat/beans/udl/gcursosext/gtaxofer.jsp?code=gtaxofer&user=webca&dbms=gcentres&cond&ifxd&sort&hide&ppos=0&plen=20
http://carboncopy.udl.cat/beans/udl/gcursosext/gtaxofer.jsp?code=gtaxofer&user=webca&dbms=gcentres&cond&ifxd&sort&hide&ppos=0&plen=20
http://carboncopy.udl.cat/beans/udl/gcursosext/gtaxofer.jsp?code=gtaxofer&user=webca&dbms=gcentres&cond&ifxd&sort&hide&ppos=0&plen=20
http://carboncopy.udl.cat/beans/udl/gcursosext/gtaxofer.jsp?code=gtaxofer&user=webca&dbms=gcentres&cond&ifxd&sort&hide&ppos=0&plen=20
https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php?IdiomaSite=ca
https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php?IdiomaSite=ca
https://seuelectronica.udl.cat/pdf/Manuals/MANUAL_com_presentar_una_instancia_generica_model_M2_amb_usuari_i_contrasenya_2021_02.pdf


 

 

3. Resum del procediment i dels criteris d’acceptació 

 
Per a ser admès o admesa 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, en un termini màxim de 30 dies es 

publicarà al web de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia la relació de prioritzacions, de 

sol·licituds admeses i de la llista d’espera. En cas que la sol.licitud sigui admesa, la persona 

interessada rebrà de manera particular la notificació de la seva admissió amb la resolució 

dels crèdits que se li reconeguin. 

 

4. Criteris de priorització de les sol.licituds 
 

1 
Estudiants d’una doble titulació de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat 
de Lleida que vulguin traslladar-se al Grau en Infermeria (*) 

2 

Estudiants del Grau en Infermeria de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la 

Universitat de Lleida que desitgin canviar de campus (entre Lleida i Igualada, o 
viceversa) (*) 

3 

Estudiants del Grau en Fisioteràpia de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la 

Universitat de Lleida que vulguin traslladar-se al Grau en Infermeria de la Facultat 
d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida i estudiants del Grau en Infermeria 

de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida que vulguin traslladar-
se al Grau en Fisoteràpia de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de 

Lleida (*) 

4 
Estudiants que cursin el Grau en Infermeria en altres universitats nacionals o estrangeres 
i que vulguin accedir al grau en Infermeria de la Universitat de Lleida (*) 

5 
Estudiants que cursen altres estudis en altres universitats nacionaes o estrangeres i que 

vulguin accedir al Grau en Infermeria de la Universitat de Lleida (*) 

 

* Els i les estudiants que vulgueu traslladar-vos al Campus d’Igualada heu de 
consultar amb el Negociat Academicodocent del Campus d’Igualada 

 

 

5. 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 a la 

Universitat de Lleida 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 dels Graus). El certificat de 

qualificacions haurà d’anar acompanyat del Documento de equivalencia de notas medias de 

estudios universitarios realizados en centros extranjeros del Ministerio de Universidades 

d’Espanya. 

 

 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. 

 

 

 

 

http://www.udl.cat/ca/udl/norma/ordenaci-/
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html

