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Sol∙licitud de Reconeixement
de crèdits
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Benvingut al formulari de sol∙licitud de reconeixement de crèdits en la
Universitat Politècnica de València.

Si existeix regla, el reconeixement serà automàtic una vegada aportes la
documentació necessària (si eres alumne de la UPV no et farà falta aportar
documentació).

Abans de començar la teua sol∙licitud és convenient que verifiques si ja
existeixen precedents (regles) des dels estudis que aportes als estudis en què
vas a demanar el reconeixement.

Si no existeix regla però consideres que hi ha identitat entre els mèrits que
aportes i l'assignatura que vols que se't reconega, pots fer la sol∙licitud
igualment a través d'aquest formulari.

Pots fer aquesta consulta des del simulador que està a la teua disposició en la
web del Servei d'Alumnat, en els apartats corresponents a alumnes de Grau i
de Màster universitari.
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Pots accedir al simulador des de la web del Servei d'Alumnat, o des del propi
formulari de sol∙licitud de reconeixement. Et mostrarà les regles existents, tant
les favorables com les desfavorables.
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Comencem la 
sol∙licitud! 

Anem a mostrar‐te les pantalles per les 
quals hauràs d'avançar
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Des de la teua intranet, en l'apartat Secretaria Virtual, selecciona l'opció “Sol∙licitud
de reconeixement de crèdits”

És necessari que estigues matriculat en el grau o màster per a poder sol∙licitar un
reconeixement de crèdits en aqueixos estudis, llevat que estigues sol∙licitant plaça
en estudis de grau pel procediment previst per a admissió per continuació d'estudis
(trasllat d'expedient).

Aquesta opció només està disponible durant el període de sol∙licitud que estableix
el calendari acadèmic universitari de cada curs.
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Quan accedeixes al formulari, l'aplicació et mostra la titulació en la qual estàs matriculat. Si
estàs matriculat en més d'un estudi, pots triar en el desplegable la titulació per a la qual vas
a demanar reconeixement de crèdits.

Els estudiants sol∙licitants de beca, han de tenir present que els crèdits reconeguts no es
consideren crèdits matriculats a l'efecte de concessió de la beca. Per tant, si obtens
reconeixement i vols mantenir la teua opció de conservar la beca, hauràs d'ampliar la teua
matrícula.
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Per a començar la sol∙licitud, has de punxar en el botó “Nova sol∙licitud de 
reconeixement” 



Exemple de sol∙licitud aportant com a 
mèrits assignatures superades en 

estudis universitaris cursats en la UPV 
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Com que ja eres alumne de la UPV, l'aplicació detecta que se't poden aplicar regles de
reconeixement automàtiques, i et preguntarà si vols que se t'apliquen.
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En primer lloc, has de seleccionar
l'assignatura que vols que se't reconega

En funció dels seus estudis cursats existeixen regles deconeixement que se li
podrien aplicar de manera automàtica, Vol consultar aquestes regles i seleccionar
aquelles que volguera que se li aplicaren?



Si respons afirmativament, podràs triar les regles que vols que se t'apliquen marcant el check i
simplement “sol∙licitar aplicació de regles”.
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Quan les regles que ha seleccionat es basen en estudis oficials cursats en la UPV la seua aplicació serà
immediata i serà automàticament visible el reconeixement en el seu expedient (ja que no és necessari
verificar cap documentació). 
Quan les regles seleccionades es basen en estudis cursats fora de la UPV haurà de presentar els
Certificats de Notes en el centre i una vegada verificats, el reconeixement serà aprovat i traslladat al 
seu expedient. 

Sol∙licitar Aplicació de Regles

Seleccione aquelles regles que vol que se li apliquen

Sol∙licitar aplicació de regles NO sol∙licitar aplicació de regles



Automàticament, la teua sol∙licitud ha sigut aprovada. El reconeixement ja està incorporat al teu
expedient i pots consultar la resolució en la teua intranet, prement el botó 
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Exemple de sol∙licitud aportant com a 
mèrits assignatures superades en 

estudis universitaris cursats fora de la 
UPV 
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Has d'introduir els estudis. Si són estudis de la UPV, l'aplicació te'ls mostrarà. Si són de fora, els graves
prement el botó “Donar d'alta un nou estudi”

Després has d'introduir les assignatures aprovades que aportes perquè se't concedisca el reconeixement.
L'aplicació et preguntarà la condició en què està superada (amb o sense reconeixement). Si la vas superar en
condició normal, has de triar “sense reconeixement”. Si en els estudis que aportes ja havia sigut reconeguda
per tenir altres estudis previs, no podràs aportar‐la. Hauràs d'introduir els estudis d'origen i triar
l'assignatura superada en condició normal, tal com la vas cursar.
Conforme vas introduint assignatures, l'aplicació te les va mostrant en el formulari, a l'esquerra dels estudis
que has introduït en el pas previ.
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En primer lloc, has de seleccionar
l'assignatura que vols que se't reconega



Com que aportes estudis d'una altra
universitat, has d'aportar la
documentació requerida que se
t'indica en el formulari.

Pots afegir els comentaris que
consideres oportú perquè siguen
considerats a l'hora de valorar la teua
petició.

És necessari confirmar la sol∙licitud
perquè puga començar a tramitar‐se.
També pots cancel∙lar‐la per a iniciar
una altra nova o bé eixir sense
cancel∙lar, si no l'has finalitzada i
desitges reprendre‐la més tard.
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Només hauràs d'emplenar aquest
apartat si sol∙licites el reconeixement
d'una assignatura per aportar
experiència professional en l'àmbit
d'aqueixa matèria (veure exemple més
endavant).



Quan confirmes la sol∙licitud, l'aplicació et mostrarà aquest missatge. És molt
important que comproves que has introduït tots els mèrits i has adjuntat tota la
documentació necessària. Pren‐te uns minuts per a revisar bé la teua sol∙licitud
abans de confirmar‐la.

Si en prémer “confirmar” l'aplicació detecta alguna anomalia, t'avisarà perquè
l'esmenes. Però recorda que és imprescindible que revises que la teua sol∙licitud
compleix amb tots els requisits perquè puga ser valorada i resolta.
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Una vegada confirmada la sol∙licitud, el sistema et mostrarà aquesta pantalla. 

La icona et permet visualitzar la teua sol∙licitud, la icona serveix per a esborrar‐
la (sempre que el centre no haja començat a tramitar‐la) i la icona et permet
obtenir un justificant per cada sol∙licitud. 
El botó  t'ofereix un resum de totes les teues peticions

I és molt important que revises la informació que et mostra el botó .Si
has aportat estudis de fora de la UPV és imprescindible que (a més de pujar la documentació a
l'aplicació) aportes els documents originals a la secretaria del teu centre, perquè puguen validar‐
los.



En aquest cas, l'aplicació t'indica que has de dur al centre el certificat de notes original,
perquè puga ser validat. No és necessari que aportes el programa de l'assignatura
superada, ja que és suficient amb el fitxer que has adjuntat.
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Exemple de sol∙licitud de 
reconeixement en estudis de grau

aportant com a mèrit un Cicle Formatiu
de Grau Superior 
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En primer lloc has d'indicar el Cicle Formatiu de Grau Superior que has superat. Si aqueix CFGS ja 
està registrat en la base de dades de la universitat, simplement hauràs de seleccionar‐lo en el 
desplegable “Cicle Formatiu”. 

Si eres estudiant de grau i has cursat prèviament un Cicle Formatiu de Grau Superior, has de
seleccionar l'opció “Nova sol∙licitud de reconeixement de cicle formatiu”
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Una vegada seleccionat el cicle formatiu, t'apareixeran tots els mòduls que el componen. Has
d'introduir, segons consta en el teu certificat acadèmic, la nota mitjana del cicle i la nota que has
obtingut en cadascun d'aqueixos mòduls. Aquestes notes serviran per a calcular la nota de
l'assignatura reconeguda (mitjana ponderada).
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És imprescindible que puges la documentació necessària (certificat de notes). Recorda que
després hauràs d'aportar el document original a la secretaria del teu centre d'estudis, per a la
seua validació.
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La següent pantalla et mostrarà, en funció de les regles existents, les assignatures del grau que
poden ser reconegudes. Simplement hauràs de marcar les que vols que se't reconeguen prement
en el check i punxar el botó “Realitzar sol∙licitud”
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Si el Cicle Formatiu de Grau Superior no està registrat en la base de dades, l'aplicació et redirigirà a
un formulari per a registrar‐lo, punxant el botó “Sol∙licitud alta de cicle formatiu”.
Una vegada el registres, la universitat revisarà la documentació aportada i es gravaran els mòduls
del cicle que has superat. També, a la vista del certificat acadèmic que has aportat, des del teu
centre d'estudis s'introduiran les teues qualificacions en cadascun dels mòduls del cicle.
En aquest cas, no has de fer res més. Simplement has d'esperar la corresponent resolució que
rebràs en la teua intranet, que arreplegarà el màxim de reconeixements possibles pel teu cicle
formatiu. Després de rebre la resolució de reconeixement, podràs renunciar al reconeixement
d'alguna assignatura, si desitges cursar‐la.
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Exemple de sol∙licitud de 
reconeixement aportant com a mèrit
experiència laboral o professional
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En primer lloc has de triar l'opció prevista per a sol∙licitar el reconeixement de crèdits aportant
experiència laboral o professional

En la pantalla següent, has de seleccionar l'assignatura que vols que se't reconega, per tenir
experiència professional en aqueix àmbit.
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Has de passar directament al pas 3, on pots introduir l'experiència professional que tens,
relacionada amb el contingut de l'assignatura que sol∙licites que se't reconega.
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És imprescindible que aportes la documentació necessària, com el certificat de vida laboral i el
certificat de l'empresa que detalle les funcions desenvolupades.

És necessari confirmar la sol∙licitud perquè puga començar a tramitar‐se. També pots cancel∙lar‐
la per a iniciar una altra nova o bé eixir sense cancel∙lar, si no l'has finalitzat i desitges reprendre‐
la més tard.
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Pots imprimir el justificant de la teua sol∙licitud, que aportaràs en secretaria juntament
amb els documents originals que siguen necessaris per a tramitar la teua petició.

I ja està llesta la teua sol∙licitud

A través de la teua intranet pots consultar l'estat en què es troba. Si el teu centre detecta
que et falta algun document, t'ho indicarà perquè l’aportes. Podràs veure aquests avisos
en la pròpia intranet, o bé el centre contactarà amb tu per e‐mail.
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