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RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2018, 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. 

 
 
La vicerectora d’Estudis i Docència, 
en virtut de les competències delegades per la rectora mitjançant 
resolució de 12 de juny de 2018 (DOGV de 14 de juny) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isabel García Izquierdo 
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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 2018/2019. 
 
Matrícula presencial: dia 12 de juliol, de 9 a 13 hores a l’edifici Ampliació de la Biblioteca. 
 
Matrícula no presencial: del 12 al 15 de juliol 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. 
 
Les persones en llista d’espera no podran matricular-se els dies 12 al 15 de juliol. Si es produeix 
alguna vacant se’ls comunicarà oportunament. 
 
 
 
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES 
 

GRAU EN ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES 
 
 010549838 
 
GRAU EN DRET:  
 
 AR663974 
 
GRAU EN ECONOMIA: 
 
 F19967283 

 
 
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS 

 
GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA:  
 
 27415509S 
 
GRAU EN QUIMICA: 
 
 11696061 
 
GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALES: 
 
 125180067 
 XDC539257 
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FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS 
 

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ:  
 

 189089635 
 

 
FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT 
 

GRAU EN PSICOLOGIA:  
 

 X5775685V 
 44929662J 

 
GRAU EN INFERMERIA: 

 
 Y3953401Z 

 
GRAU EN MEDICINA: 

 
• Sol·licituds amb més de 90 crèdits reconeguts, ordenades per nota mitjana d’expedient: 

 
Estimades: 
 
73401709S  9,1 
32710965C 8,94 
77184557F 8,52 
48516514S 8,03 
 
Llista d’espera 
 
561552401 7,3 
48609325K 6,94 
44738972Q 6,82 
 

 
• Sol·licituds amb 90 o menys crèdits reconeguts, ordenades per nombre de crèdits 

reconeguts: 
 

Llista d’espera   
 
G12411324 88 crds. 
34273249Y 87 crds. 
72540120Y 86 crds. 
48569676R 86 crds. 
71466156G 85 crds. 
71531240K 85 crds. 
53942738X 84 crds. 
26521486W 83 crds. 
105919829 83 crds. 
AL3980125 81 crds. 
53633056T 79 crds. 
54632496K 79 crds. 
45988945P 79 crds. 
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48668693A 79 crds. 
147620091 78 crds. 
Y4718721D 76 crds. 
25357806F 76 crds. 
53940850P 70 crds. 
AAI819499 70 crds. 
05710679D 69 crds. 
02572687E 69 crds. 
77479688W 67 crds. 
48659968H 64 crds. 
29215473E 64 crds. 
39941058V 57 crds. 
48777829G 57 crds. 
75934229M 42 crds. 
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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 DE LA SALUT 
 

- GRADO EN MEDICINA 
 YA9093522 
 116970408 

 
- GRADO EN PSICOLOGÍA: 

 10CE37895 
 Y4695417G 
 

 
• FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES 

 
- GRADO EN ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES: 

 16457888 
 

 
  

 


