NORMATIVA SOBRE RECONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA DE
CRÈDITS EN ELS ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I
MÀSTER A LA UNIVERSITAT JAUME I
(Acord de Consell de Govern núm. 8 de 23 de febrer de 2011 i posterior modificació en la
sessió núm. 36 de 25 de juny de 2013)

Preàmbul
El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials i el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, que modifica l’anterior, potencien la
mobilitat de l’estudiantat entre les diferents universitats i dins de la mateixa universitat. Per tant,
resulta imprescindible apostar per un sistema de reconeixement en el qual els crèdits cursats en
altres universitats siguen reconeguts i incorporats a l’expedient de l’alumnat.
La Universitat Jaume, I amb la finalitat de fomentar la mobilitat de l’estudiantat, entre les
universitats espanyoles i estrangeres, estableix en aquesta normativa el reconeixement i
transferència de crèdits que haurà de constar en la memòria dels títols oficials que es presenten per a
la verificació.

Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
L’objecte d’aquesta normativa és regular el reconeixement i transferència de crèdits en els estudis
universitaris de grau i màster conduents a l’obtenció dels corresponents títols oficials de la
Universitat Jaume I, d’acord amb els articles 6 i 13 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre i les
posteriors modificacions introduïdes pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol i els Estatuts de la
Universitat Jaume I, de conformitat amb les recomanacions generals emanades de l’espai europeu
d’educació superior.
Article 2. Reconeixement de crèdits
El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot
i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són
computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.
També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials
no universitaris o en ensenyaments universitaris no oficials, als quals es refereix l’article 34.1 de la
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
Així mateix, l’experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de
crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència
estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.
També es podran reconèixer crèdits optatius per activitats universitàries i mobilitat.

Capítol II. Règim de reconeixement i transferència de crèdits
Article 3. Reconeixement de crèdits en els títols de grau
3.1. Crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement.
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Es reconeixeran els crèdits corresponents a matèries de formació bàsica de branca obtinguts en la
titulació d’origen per crèdits de formació bàsica de la titulació de destí, fins al màxim establert en
aquesta titulació.
3.2. Crèdits de formació bàsica d’altres branques de coneixement.
Es reconeixeran els crèdits corresponents a aquelles altres matèries de formació bàsica cursada
pertanyents a la branca de coneixement del títol de destinació.
3.3. Crèdits de matèries obligatòries, optatives i pràctiques externes.
La universitat podrà reconèixer tots els altres crèdits sempre que hi haja adequació entre les
competències i coneixements associats a la resta de matèries cursades per l’estudiantat i tots aquells
que són establerts en el pla d’estudis o que tinguen caràcter transversal.
3.4. Crèdits per experiència professional o laboral o d’ensenyaments no oficials.
El nombre de crèdits que es poden reconèixer per experiència professional o laboral i per
ensenyaments universitaris no oficials no pot ser superior, en el seu conjunt, al 15% del total de
crèdits que constitueix el pla d’estudis.
No obstant això, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de
reconeixement en un percentatge superior al marcat en l’apartat anterior o, si escau, ser objecte de
reconeixement en la seua totalitat sempre que el corresponent títol s’haja extingit i substituït per un
títol oficial i així conste expressament en la memòria de verificació del nou pla d’estudis.
3.5. Activitats universitàries
L’estudiantat també podrà obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en
activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
El nombre de crèdits que es podrà obtenir serà fins a 6 crèdits optatius del total del pla d’estudis
cursat (vegeu la normativa aprovada pel Consell de Govern d’1/10/2009 i modificada en el Consell
de Govern de 23/02/2011).
3.6 Mobilitat
L’estudiantat també podrà incloure i obtenir reconeixement, fins a 6 crèdits optatius, per matèries
cursades en altres universitats en el context de programes de mobilitat, amb els requisits i
condicions que s’especifiquen en cada grau.
Al contracte d’estudis es reflectiran com a "Optatives temporals (OT)".
El treball de final de grau no es pot reconèixer en cap cas, atès que està enfocat a l’avaluació de les
competències genèriques i transversals associades al títol. Per tant, l’alumnat ha de matricular-se
dels crèdits definits en el pla d’estudis i superar-los.
Article 4. Reconeixement de crèdits en els títols de màster
Es poden reconèixer crèdits dels ensenyaments oficials cursats en aquesta o en una altra universitat
sempre que guarden relació amb el títol de màster que es vol obtenir.
4.1. Estudis de llicenciatura, enginyeria o arquitectura
Es pot obtenir el reconeixement per assignatures del segon cicle sempre que hi haja adequació entre
les competències i coneixements adquirits en els ensenyaments cursats i les previstes en el estudis
de màster sol·licitat.
4.2. Estudis de màster
Entre ensenyaments universitaris oficials de màster es pot obtenir el reconeixement de crèdits
sempre que hi haja adequació entre les competències i coneixements adquirits en els ensenyaments
cursats i les previstes en el estudis de màster sol·licitat.
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4.3. Estudis de doctorat
Poden ser objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en programes de doctorat sempre que hi
haja adequació entre les competències i coneixements adquirits en els cursos i treballs
d’investigació realitzats i les previstes en el estudis de màster sol·licitat.
4.4. Estudis propis i experiència professional o laboral.
El nombre de crèdits que es poden reconèixer per experiència professional o laboral i per
ensenyaments universitaris no oficials no port ser superior, en el seu conjunt, al 15% del total de
crèdits que constitueixen el pla d’estudis.
No obstant això, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de
reconeixement en un percentatge superior al marcat en l’apartat anterior o, i escau, ser objecte de
reconeixement en la seua totalitat sempre que el corresponent títol s’haja extingit i substituït per un
títol oficial i així conste expressament en la memòria de verificació del nou pla d’estudis.
El treball de final de màster no es pot reconèixer en cap cas, atès que està enfocat a l’avaluació de
les competències genèriques i transversals associades al títol. Per tant, l’alumnat ha de matricular-se
dels crèdits definits en el pla d’estudis i superar-los.
Així mateix, no es pot realitzar cap reconeixement de crèdits en els estudis de màster per
assignatures d’una titulació de diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o grau.
Article 5 . Consideracions generals i efectes del reconeixement de crèdits
Les assignatures reconegudes mantindran la qualificació obtinguda en les assignatures que han
donat origen al reconeixement.
Les assignatures reconegudes s’entén que han estat superades a tots els efectes i no són susceptibles
de nova avaluació.
Les matèries reconegudes computaran per al càlcul de la qualificació mitjana de l’expedient i per a
l’obtenció del títol oficial.
Quan diverses assignatures de la titulació d’origen comporten el reconeixement d’una única
assignatura en la titulació de destí, es calcularà la mitjana ponderada i es farà constar la qualificació
resultant
Quan es tracte d’un bloc d’assignatures de la titulació d’origen que comporten el reconeixement
d’un bloc d’assignatures en la titulació de destí, es calcularà la mitjana ponderada i es farà constar la
qualificació resultant en el mòdul corresponent, si escau, o en cadascuna de les assignatures que
l’integren.
El reconeixement de crèdits a partir d’experiència professional o laboral, els obtinguts en
ensenyaments no oficials i les activitats universitàries no incorporaran qualificació i no computaran
a l’efecte de baremació de l’expedient.
El reconeixement de crèdits per mobilitat incorporarà la qualificació obtinguda i computarà a
l’efecte de baremació de l’expedient.
Independentment de les activitats universitàries realitzades i/o les matèries cursades en un programa
de mobilitat, només es podrà incorporar a l’expedient de l’alumne el nombre màxim de crèdits
establert en el pla d’estudis corresponent a la seua titulació (Annex I)
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Tots els crèdits obtinguts per l’estudiantat en ensenyaments oficials cursats en qualsevol universitat,
els transferits, els reconeguts i els superats per a l’obtenció del corresponent títol seran inclosos en
l’expedient acadèmic i reflectits en el suplement europeu al títol.
Article 6. Transferència de crèdits
Els crèdits corresponents a assignatures prèviament superades per l’estudiantat en ensenyaments
oficials universitaris no finalitzats i que no puguen ser objecte de reconeixement seran transferits a
l’expedient dels estudis als quals ha accedit amb la qualificació d’origen i es reflectiran en tots els
documents acadèmic oficials així com en el suplement europeu al títol.
La transferència de crèdits no serà considerada a l’efecte del càlcul de la nota mitjana de
l’expedient ni de l’obtenció del títol oficial.
No seran objecte de transferència els crèdits obtinguts en titulacions pròpies.
Article 7 Comissions de reconeixement de crèdits per a grau i màster
7.1. En cada centre se constituirà una comissió de reconeixement de crèdits per als títols de grau
adscrits a aquell, que serà la encarregada d’elaborar la proposta de reconeixement de crèdits per a la
seua posterior resolució per part dels deganats o direcció del centre.
7.2. Pel que fa als estudis de màster, la comissió acadèmica serà la encarregada d’elaborar la
proposta de reconeixement de crèdits per a la seua posterior resolució per part dels deganats o
direcció del centre o altre òrgan competent al qual estiga adscrit l’estudi de màster.

Capítol III. Procediment per al reconeixement i la transferència de crèdits
Secció Primera. El reconeixement de crèdits
Article 8. Iniciació del procediment
L’estudiantat haurà de demanar el reconeixement de crèdits en el període establert per a la
matrícula. Aquesta sol·licitud es realitzarà en el mateix assistent de matrícula, d’acord amb el
procediment establert.
Article 9. Documentació requerida
1. L’estudiantat de l’UJI no ha d’aportar cap documentació.
2. L’alumnat que procedisca d’altres universitats ha de demanar igualment el reconeixement en
l’assistent de matrícula i presentar al Servei de Gestió de la Docència i Estudiants (SGDE) la
següent documentació:
a) Certificació acadèmica personal (fotocòpia compulsada o original i fotocòpia per a
confrontar-la). En els estudis de grau s’ha de fer constar la branca de coneixement a la qual
pertanyen els estudis d’origen, la matèria de l’assignatura i la tipologia de les assignatures.
En aquelles assignatures que no pertanyen a la branca de coneixement de l’ensenyament
caldrà que s’especifique la branca en concret a què pertanyen.
b) Guia docent o programa de les assignatures cursades i superades, objecte de reconeixement
de crèdits, amb indicació de les competències i coneixements adquirits, segellats pel centre
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corresponent, en cas dels estudis de grau.
Pel que fa a estudis no renovats, caldrà indicar les hores lectives.
3. Per a sol·licitar el reconeixement de crèdits per experiència laboral i professional cal aportar la
següent documentació:
a) Currículum actualitzat
b) Vida laboral de la Seguretat Social
c) Certificat/s expedit/s per les institucions o empreses públiques o privades en les quals s’han
prestat els serveis, indicant les funcions o tasques realitzades i el temps de duració de
l’activitat.
4. Per a poder emetre correctament els certificats acadèmics de finalització d’estudis i el suplement
europeu al títol, l’estudiantat provinent d’altres universitats ha de proporcionar el nom de les
assignatures en anglès i com a mínim, en una de les dues llengües oficials de la Comunitat
Valenciana.
Article 10. Tramitació
El centres han d’elaborar taules d’equivalències per tal de reconèixer automàticament crèdits
obtinguts en altres titulacions de la mateixa o diferents branques de coneixement. Aquestes taules
d’equivalències, que se revisaran periòdicament, seran públiques i permetran a l’estudiantat
conèixer les assignatures que els seran reconegudes.
Article 11. Resolució, notificació efectes i recursos
Una vegada emesa la resolució de reconeixement o de transferència de crèdits no es pot sol·licitar
l’anul·lació de la resolució.
Les resolucions desestimades han d’estar degudament motivades amb l’informe corresponent.
Una vegada rebuda la resolució, l’alumnat pot eliminar de la matrícula les assignatures
desestimades o pagar l’import corresponent i cursar-les.
Les resolucions s’han de notificar electrònicament a les persones interessades, de conformitat amb
els articles 58 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i els articles 28 i següents de la Llei
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als. Serveis Públics.
Contra la resolució de reconeixement de crèdits, que no posa fi a la via administrativa, es pot
interposar un recurs d’alçada, davant del Rectorat d’aquesta Universitat, en el termini d’un mes
comptador a partir del dia següent al de la comunicació, d’acord amb els articles 107.1 i 114de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Secció Segona. La transferència de crèdits
Article 12. Transferència de crèdits
L’estudiantat que s’incorpore a un nou estudi, en el cas d’haver cursat amb anterioritat altres estudis
oficials no finalitzats, pot sol·licitar la transferència dels crèdits no reconeguts al nou expedient.
Aquesta sol·licitud s’ha de fer en el termini de matrícula.
En el cas d’estudiantat d’una altra universitat, cal tancar l’expedient en la titulació abandonada i
pagar les taxes de trasllat per a poder dur a terme les accions administratives corresponents. Per a
poder incloure els crèdits superats en el nou expedient és necessària la certificació acadèmica
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oficial per trasllat d’expedient.
No serà aplicada la transferència de crèdits en estudis que es cursen simultàniament.
En el cas de l’estudiantat de l’UJI només han de fer la sol·licitud de transferència de crèdits en el
termini de matrícula. Aquesta sol·licitud implica el tancament de l’expedient en la titulació
abandonada.

Disposicions
Disposició addicional
Per al reconeixement i transferència de crèdits en el període docent dels programes de doctorat
s’estarà a les determinacions establertes en esta normativa per als estudis de màster.
Disposició derogatòria
Queda derogada l’anterior normativa de reconeixement i transferència de crèdits, aprovada pel
Consell de Direcció núm. 145 de 21 d’abril de 2010, pel que fa als estudis de grau i el punt 4 del
Manual de gestió administrativa dels estudis de màster universitari, aprovat per la Comissió
d’Investigació i Postgrau de 8 de juliol de 2009 i posterior modificació de 27 de gener de 2010, pel
que fa als estudis de màster universitari.
Disposició Final. Entrada en vigor
La present normativa resultarà d’aplicació a l’alumnat matriculat en estudis de grau i màster a partir
del curs acadèmic 2010/2011.
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ANNEX I
NOMBRE MÀXIM DE
CRÈDITS PER
RECONEIXEMENT
D’ACTIVITATS
UNIVERSITÀRIES

NOMBRE MÀXIM
DE CRÈDITS PER
RECONEIXEMENT
DE MOBILITAT

ITINERARI
(*)

Grau en Psicologia

6

6

______

Grau en Medicina

6

6

______

Grau en Infermeria

6

6

Optatiu

NOMBRE MÀXIM DE
CRÈDITS PER
RECONEIXEMENT
D’ACTIVITATS
UNIVERSITÀRIES

NOMBRE MÀXIM
DE CRÈDITS PER
RECONEIXEMENT
DE MOBILITAT

ITINERARI
(*)

Grau en Turisme

6

6

Obligatori

Grau en Relacions Laborals i
Recursos Humans

6

6

Obligatori

Grau en Administració d’Empreses

6

6

______

Grau en Economia

6

6

______

Grau en Finances i Comptabilitat

6

6

______

Grau en Dret

6

6

______

Grau en Gestió i Administració
Pública

6

6

______

Grau en Criminologia i Seguretat

6

6

______

TÍTOL

FCS

TÍTOL

FCJE

FCHS

Grau en Comunicació Audiovisual

6

______

Grau en Periodisme

6

______

Grau en Publicitat i Relacions
Públiques

6

______

Grau en Traducció i Interpretació

6

Obligatori

Grau en Estudis Anglesos

6

6

Optatiu

Grau en Mestre d’Educació Infantil

6

______

Grau en Mestre d’Educació Primària

6

______

Grau en Història i Patrimoni (1)

6

Obligatori

Grau en Humanitats: Estudis (1)
Interculturals

6

Obligatori
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TÍTOL

Grau en Química

NOMBRE MÀXIM DE
CRÈDITS PER
RECONEIXEMENT
D’ACTIVITATS
UNIVERSITÀRIES

NOMBRE MÀXIM
DE CRÈDITS PER
RECONEIXEMENT
DE MOBILITAT

ITINERARI
(*)

6

6

Optatiu

Grau en Arquitectura Tècnica
Grau en Enginyeria en Disseny
Industrial i Desenvolupament de
Productes
Grau en Disseny i Desenvolupament
de Videojocs

ESTCE

6

_______

6

Obligatori

6

6

_______

Grau en Enginyeria Informàtica

6

Obligatori

Grau en Matemàtica Computacional

6

Optatiu

Grau en Enginyeria en Tecnologies
Industrials

6

_______

Grau en Enginyeria Agroalimentària
i del Medi Rural

6

_______

Grau en Enginyeria Mecànica

6
6

Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria Elèctrica

6

6

Obligatori
________

6

Obligatori

(1) L’alumnat que inici aquests estudis a partir del curs acadèmic 2015/16 no han de cursar itineraris.
(*) Els crèdits optatius per activitats universitàries i/o mobilitat computaran en el nombre de crèdits a cursar en
l'itinerari, excepte en els graus en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, Enginyeria Informàtica i Turisme.
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