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RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2017, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es fa pública 

la relació de sol·licituds estimades i desestimades per a continuar o canviar de estudis universitaris de 

grau. 

 

Vistes les sol·licituds presentades en el termini per a continuar o canviar d’estudis de grau, en aplicació 

dels criteris establerts en la Normativa sobre el procediment i criteris d’admissió de l’estudiantat amb 

estudis universitaris oficials parcials, aprovada pel Consell de Govern núm. 5, de 22 d’abril de 2015 i 

posterior modificació del Consell de Govern núm 3, de 13 de març de 2017, aquest Rectorat ha resolt 

publicar la relació de sol·licituds estimades en l’annex 1 i les desestimades en l’annex 2. 

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del 

Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia següent al de la notificació. 

No obstant això, contra aquesta resolució les persones interessades poden interposar un recurs de reposició, davant del mateix 

òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes comptador a partir  del dia següent al de la  seua notificació; en aquest cas no es 

pot interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat mentre no recaiga una resolució expressa o presumpta 

del recurs de reposició, d’acord amb els articles 112.1 i 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 

comú. 

 
 
El rector i, per delegació de firma 
(Resolució 17-06-14), la vicerectora 
d’Estudiants, Ocupació i Innovació 
Educativa) 
 

 
Pilar García Agustín 
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ANNEX 1: RELACIÓ DE SOL·LICITUDS ESTIMADES 
 
A l’adreça  https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji23161?pLang=CA se podrà consultar l’informe 
de les assignatures reconegudes a partir del moment en que rebran el correu amb la resolució estimada. 
 
L’admissió només serà vàlida per al curs acadèmic 2017/2018. 
 
Matrícula no presencial: 28 i 29 de setembre a http://matricula.uji.es 
 
Per a accedir a l’aplicació de matrícula heu d’utilitzar l’usuari i la clau d’accés que vau obtenir per a 
emplenar la sol·licitud. 
 
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES 
 

GRAU EN DRET:  
116248315 

 
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
 

GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA:  
26651193N 
XDC488989 

 
FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS 
 

GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES:  
 XDC522422 

 
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT 
 

GRAU EN PSICOLOGIA:  
 X2678769L 
 48765501 

 
ANNEX 2: RELACIÓ DE SOL·LICITUDS DESESTIMADES 
 
A l’adreça  https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji23161?pLang=CA se podrà consultar l’informe 
de les assignatures reconegudes a partir del moment en que rebran el correu amb la resolució 
desestimada 
 
 
NO S’HAN RECONEGUT 30 CRÈDITS 
 

• FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES 
 

- Grau en Dret: 
     53793645A 

 
• FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT 

 
- Grau en Psicologia:   

     36025036 
 

 


