NORMATIVA PER A LA REALITZACIÓ DELS REQUISITS
FORMATIUS COMPLEMENTARIS, PREVIS A
L’HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ESTRANGERS
D’EDUCACIÓ SUPERIOR
(Aprovada en la sessió número 16 del Consell de Govern del dia 4 de febrer de 2008)

1. Legislació aplicable
El Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, modificat pel Reial decret 309/2005, de 18 de març,
regula les condicions d’homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d’educació
superior.
L’Ordre ECI/1519/2006, d’11 de maig, per la qual s’estableixen els criteris generals per a la
determinació i realització dels requisits formatius complementaris previs a l’homologació de
títols estrangers d’educació superior, ha derogat l’anterior Ordre de 21 de juliol de 1995, que
regulava la prova de conjunt.
Els requisits formatius complementaris s’han de superar en el termini de quatre anys,
comptadors a partir de la notificació de la resolució del MEC (disposició addicional setena del
Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre).
Com que la superació dels requisits formatius complementaris es porta a terme a cada una de
les universitats espanyoles, amb la present normativa es regula la realització d’aquests a la
Universitat Jaume I.

2. Àmbit d’aplicació
La present normativa és d’aplicació als titulats i titulades, espanyols o estrangers amb títol
expedit per una universitat estrangera, als quals el Ministeri d’Educació i Ciència no ha
homologat directament els estudis universitaris cursats, per no ser equivalents al títol espanyol
i han de superar, prèviament a l’homologació, uns requisits formatius complementaris.
En tal supòsit, la Sotsdirecció General de Títols, Convalidacions i Homologacions del MEC,
emetrà una resolució en la qual constaran els requisits formatius complementaris que cal
superar, i donarà l’opció a la persona interessada perquè elegisca la universitat on ha de
cursar-los, sempre que tinga implantats, en la seua totalitat, els estudis conduents a l’obtenció
del títol espanyol.
Els centres de la Universitat Jaume I són els òrgans encarregats d’organitzar i realitzar els
requisits formatius previstos en l’Ordre ECI/1591/2006 en les respectives titulacions que
imparteixen, sobre les quals les persones interessades hagen sol·licitat l’homologació del seu
títol estranger.

3. Tipus de requisits formatius complementaris
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Els requisits formatius complementaris que permeten esmenar les mancances formatives
detectades per la Sotsdirecció General de Títols, Convalidacions i Homologacions del MEC
poden consistir en: la superació d’una prova d’aptitud (antiga prova de conjunt), la realització
d’un període de pràctiques, la realització d’un projecte o treball o l’assistència a cursos
tutelats.

1. La prova d’aptitud consisteix en un examen sobre els coneixements acadèmics de la
persona sol·licitant referits a les matèries indicades en la resolució del Ministeri d’Educació i
Ciència.
La Universitat Jaume I garanteix la publicació dels continguts de les matèries d’acord amb el
que s’estableix en l’article 1 de la Normativa d’exàmens.
Les proves tindran lloc en dues convocatòries; la primera serà al mes de juny i la segona al
mes de setembre. La data de realització de les proves s’anunciaran amb una antelació mínima
de 30 dies.
En cada facultat/escola s’ha de constituir el corresponent tribunal qualificador, en funció de la
titulació objecte d’homologació.
Aquest tribunal estarà constituït per cinc professors/es doctors/es que impartisquen docència
en les matèries objecte de la prova d’aptitud.
Una vegada realitzada la prova, el tribunal qualificador ha d’estendre l’acta corresponent, en
la qual ha de fer constar la qualificació d’apte/a o no apte/a.
En finalitzar cada convocatòria, cada facultat/escola ha de fer pública una relació nominal
amb indicació de les qualificacions que han obtingut les persones que s’hi han presentat.
A partir de la publicació de les dites relacions, les persones interessades poden presentar
reclamació, davant la presidència del tribunal qualificador, en el termini de 5 dies, comptadors
a partir de la data de publicació dels resultats.
Una vegada resoltes les reclamacions l’acta s’elevarà a definitiva.
2. El període de pràctiques té com a objectiu aconseguir que el titulat/ada estranger/a
obtinga una formació integral que harmonitze els coneixements acadèmics amb els aspectes
pràctics de l’entorn professional relacionat amb el títol espanyol al qual se sol·licita
l’homologació.
La durada màxima del període de pràctiques és de 500 hores.
Aquestes pràctiques s’han de dur a terme seguint la normativa general sobre aquesta matèria
vigent a la Universitat Jaume I i, si escau, els requisits de cada titulació.
En finalitzar el període de pràctiques les persones que el realitzen han de presentar una
memòria o treball de les pràctiques. Aquesta memòria o treball la valorarà el tutor/a i la
qualificarà amb apte/a o no apte/a.
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3. El projecte o treball ha d’integrar les matèries corresponents als continguts formatius
comuns als quals s’ha condicionat l’obtenció de l’homologació del títol estranger.
El projecte o treball s’ha d’iniciar i s’ha d’acabar dins d’un mateix curs acadèmic.
Aquest projecte s’ha de dur a terme d’acord amb la normativa sobre aquesta matèria vigent en
cada titulació.
El projecte o treball es valorarà amb la qualificació d’apte/a o no apte/a.

4. L’assistència a cursos tutelats ha d’integrar les matèries corresponents als continguts
formatius comuns als quals s’ha condicionat l’obtenció de l’homologació del títol estranger.
La durada del curs tutelat no pot ser superior a la durada d’un curs acadèmic.
El deganat/direcció del centre ha de designar un membre del professorat universitari com a
responsable del curs tutelat, el qual ha de valorar l’estudiantat amb la qualificació d’apte/a o
no apte/a.

4. Sol·licitud d’informació al centre, matrícula i taxes
Les persones interessades a realitzar els requisits formatius complementaris a la Universitat
Jaume I, una vegada emesa la resolució del MEC, i abans de la formalització de la matrícula,
han de demanar la informació sobre els requisits formatius complementaris indicats pel MEC
mitjançant una sol·licitud al centre corresponent.
Hi han de presentar la següent documentació:
-

Instància de sol·licitud d’informació per a la superació dels requisits formatius
complementaris, dirigida al deganat/direcció de la facultat/escola que té implantada la
titulació objecte d’homologació.

-

Fotocopia del document d’identitat.

-

Fotocopia de la resolució del MEC sobre la realització dels requisits formatius
complementaris .

El Servei de Gestió de la Docència i Estudiants (SGDE) traslladarà aquesta documentació al
deganat o direcció del centre corresponent.
En el termini de 15 dies des de la recepció de la documentació, el centre ha de notificar a la
persona interessada i al SGDE la resposta a la informació sol·licitada.
Si la persona interessada mostra la seua conformitat a l’informe previ, s’ha d’adreçar al
SGDE per a presentar una sol·licitud de matrícula per al requisit formatiu complementari
indicat en el informe del centre i pagar l’import corresponent establert en el decret anual de
taxes.
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Si la prova no s’ha superat, o s’ha superat parcialment, la persona interessada pot matricularse per a successives convocatòries en aquesta o en una altra universitat

5. Certificacions
A petició de les persones interessades, la Universitat ha d’expedir els certificats individuals
acreditatius del resultat dels requisits formatius complementaris realitzats.
Si prèviament s’ha realitzat un requisit formatiu complementari en una altra universitat i es
tenen superades algunes parts dels requisits, pot aportar-s’hi el certificat expedit per l’anterior
universitat en el qual consten els requisits formatius superats.
El Servei de Gestió de la Docència i Estudiants enviarà a la Secretaria General Tècnica del
MEC per a la incorporació als respectius expedients, una relació nominal de cada una de les
persones avaluades, després de superar la totalitat dels requisits formatius complementaris
exigits com a previs a l’expedició de la credencial d’homologació, juntament amb la
qualificació obtinguda.

Disposició transitòria
No obstant les disposicions de la present normativa, l’Ordre de 21 de juliol de 1995, que
regulava l’antiga prova de conjunt, és d’aplicació a:
-

Els expedients d’homologació iniciats amb anterioritat al 5 de setembre de 2004, data
d’entrada en vigor del Reial decret 285/2004 de 20 de febrer. Aquests expedients
continuaran la seua tramitació i s’han de resoldre d’acord amb la normativa vigent en
el moment de la seua iniciació, i no els és aplicable el límit de quatre anys per a
superar els requisits formatius complementaris establerts en el Reial decret 285/2004,
modificat pel Reial decret 1393/2007.

-

Els expedients iniciats amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret
285/2004, però que ja han estat informats abans de l’entrada en vigor de l’Ordre
ECI/1519/2006, d’11 de maig. A aquests expedients els és d’aplicació el límit de
quatre anys per a superar els requisits formatius complementaris establerts en el Reial
decret 285/2004, modificat pel Reial decret 1393/2007.

Entrada en vigor
La present normativa entrarà en vigor l’endemà de la seua aprovació.
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