
 

 
 

 GRAUS Informació Termini per a presentació de sol·licituds On 

 
Curs 21‐22 

 
ACTE EXTRAORDINARI 

D'AVALUACIÓ.  

Únicament assignatures del primer i/o del segon semestre de l’últim 
curs. 

Del 30 de maig al  5 de juny de 2022 Descarregueu ací la sol·licitud empleneu-
la i presenteu-la a través  de PoliConsulta 

Assignatures del primer semestre, del 2n semestre o anuals, o 
qualsevol combinació d'elles.  

De l'11  al 17 de juliol de 2022 

  
 

Podeu consultar la normativa en l’enllaç http://www.upv.es/entidades/sa/ciclos/1154420normalv.html 

 

 
 

(Alumnes de 2n o posteriors cursos de grau)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curs 22‐23 

GRAUS Informació Termini per a presentació de sol·licituds On 
 
 

SOL·LICITUD DE 
MATRÍCULA A TEMPS 
PARCIAL 
(18‐40 crèdits) 
(Calendari acadèmic 2.6.2) 

 
Entre 18 i 40 crèdits 
(causes de justificació, entre altres: activitat laboral, pràctica 
esportiva d'alt nivell, necessitats educatives especials, 
responsabilitats familiars, representació estudiantil, qüestions 
econòmiques, simultaneïtat  amb altres  estudis  o  qualssevol 
altres    de  similar  consideració  que dificulten  l'exclusiva   
dedicació a l'estudi a temps complet). 

 
 
 
 
 
 
 
 
De l'1 al 15 de juliol de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
Intranet-Secretaria Virtual-Sol·licituds 

  
  SOL·LICITUDS D’EXEMPCIÓ 

A L  PROGRÉS Alumnat que sol·licita exempcions dels requisits  
de la normativa de progrés i permanència. 

 
 
Del  4 al 12 de juliol de 2022 

Intranet-Secretaria Virtual-Sol·licituds-Sol·licitud d'exempció  de la normativa de progrés 
(tipus de sol·licitud que procedisca) 

SOL·LICITUD 
D'EXEMPCIÓ  
PERMANÈNCIA 

 

 

Alumnat que sol·licita l’exempció dels requisits permanència del 
títol III de la normativa de progrés i permanència. 

 
 

De l'11  al 13 de juliol de 2022 

Intranet-Secretaria Virtual-Sol·licituds-Sol·licitud d'exempció de la normativa de 
permanència 

 
 
 
 
 

SOL·LICITUD DE 
RECONEIXEMENT DE 

CRÈDITS 
(Calendari acadèmic  2.7) 

 
 
 
 
 

 
És requisit necessari haver formalitzat la matrícula del curs amb 
caràcter previ a la sol·licitud de reconeixement. 

 
 
Termini general: del 19 de juliol al  9 de setembre de 2022 

· Des de l'aplicació d'automatrícula, una vegada realitzada la matrícula . 
· O des d'Intranet-Secretaria  Virtual-Sol·licituds 
Totes les sol·licituds, juntament amb  la documentació necessària, han de  
presentar-se físicament a la Secretaria del Centre. 

Quan amb caràcter excepcional la matrícula es realitze després 
d’aqueixa data, podran sol·licitar-se reconeixements des del  
moment de la  matrícula durant un termini de 10 dies, prèvia 
notificació a Secretaria del centre per a obrir l'aplicació de 
sol·licituds. 

 
Intranet-Secretaria Virtual-Sol·licituds 
Totes les sol·licituds, juntament amb  la documentació necessària, han de presentar-
se a la Secretaria del Centre. 

Termini extraordinari: de l'1  al 30 de desembre de 2022  
Intranet-Secretaria Virtual-Sol·licituds 
Totes les sol·licituds, juntament amb  la documentació necessària, han de  
presentar-se físicament a la Secretaria del Centre. 

 

Consulteu el calendari acadèmic UPV http://www.upv.es/entidades/sa/ciclos/528203normalv.html 
 

Normativa de Progrés i Permanència https://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0848359.pdf  
 

Informació sobre reconeixement de crèdits http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/717891normalv.html  

Pròximes dates importants per a aquest CURS 21‐22 

Pròximes dates importants per al CURS 22‐23 

http://www.upv.es/contenidos/SAEPSA/info/sol_acto_extraordinario.pdf
https://www.upv.es/pls/soalu/sic_policonsulta.bienvenida?p_origen=EPSA&p_idioma=v&p_vista=normal
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/1154420normalv.html
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/1154420normalv.html
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/528203normalv.html
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/528203normalv.html
https://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0848359.pdf
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/717891normalv.html

