SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
PER A ESTUDIS DE GRAU

Facultat de Dret
Facultad de Derecho

ESTUDIOS

 Dret
 Gestió i Administració Pública

 Derecho-ADE (DADE)
 Criminologia
 Relacions Laborals i Recursos Humans
DADES PERSONALS

COGNOMS
NIF / NIE

NOM
TELÈFON(S)

E-MAIL
ADREÇA
ASSIGNATURA(S) SUPERADA(S) EN LA UNIVERSITAT
TITULACIÓ

SOL·LICITE:
El reconeixement de tots els crèdits de matèries de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement.

El reconeixement de l’assignatura següent: (1)


Nom de l’assignatura que sol·licita

Nom exacte de l’assignatura superada en la titulació d’origen

Signatura

Codi

Crèdits

* Tipo

Crèdits

** Branca de
coneixement

Clàusula informativa: Les dades personals que es demanen formaran part del Fitxer
automatitzat d’Alumnes de la UA, tenint com a finalitat la gestió administrativa i
acadèmica d’alumnes. El responsable del fitxer és la Universitat d’Alacant. Els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades, es podran
exercitar davant de la Gerència de la Universitat, per mitjà de sol·licitud amb fotocòpia
de DNI, presentada en el Registre General de la UA, o a través dels mitjans que establix
l’art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Alacant, ____ de ________________ de _________
*Tipo: Bàsica (B); Optativa (P); Obligatòria (OB)
** Branca de coneixement: Art i Humanitats / Ciències / Ciències de la Salut / Ciències Socials i Jurídiques / Enginyeria i Arquitectura

DOCUMENTACIÓ QUE HA D’ADJUNTAR A ESTA SOL·LICITUD PER A LA SEUA TRAMITACIÓ
1) Una còpia d’esta sol·licitud per cada assignatura que sol·licite.
2) El programa de cada assignatura que hages cursat (del curs acadèmic que va ser aprovada) amb el segell del Centre o Departament, excepte que l’assignatura
pertanga a un estudi que s’impartisca en la pròpia Facultat de Dret de la UA.
3) Certificació Acadèmica Oficial o còpia compulsada de les qualificacions del centre d’origen. Si els teus estudis d’origen els has cursat en la Universitat d’Alacant
serà suficient la fitxa informativa segellada pel Centre corresponent.
4) Fotocòpia del pla d’estudis publicat en el BOE o fotocòpia del pla d’estudis segellada per la secretaria del Centre on s’impartix.




INFORME DE L’ÀREA DE CONEIXEMENT
Signatura del responsable de l’àrea
FAVORABLE

DESFAVORABLE, PELS
MOTIUS SEGÜENTS:

 Insuficiència de crèdits
 Inadequació de continguts dels programes

Data, Nom i Cognoms:

El nombre de crèdits i de continguts, de la/s’assignatura/s cursada/s en origen, serà, almenys, el 75% del nombre de crèdits de la/s’assignatura/s de destí.

RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE RECONEIXEMENT DE
CRÈDITS DE LA FACULTAT DE DRET

Facultat de Dret
Facultad de Derecho

Vista la sol·licitud presentada per l'alumne/a, i tenint en compte l'informe emès pel Departament/Àrea, aquesta
Comissió en virtut de la competència conferida per la Junta de Govern d'aquesta Universitat, en la reunió
celebrada en el dia a baix indicat, pren l'acord de:

 RECONÈIXER TOTS ELS CRÈDITS DE MATÈRIES DE FORMACIÓ BÀSICA PER LES SEGÜENTS
ASSIGNATURES:

ASSIGNATURA

Codi

Crèdits

 RECONÈIXER ELS CRÈDITS DE L'ASSIGNATURA
 NO RECONÈIXER ELS CRÈDITS DE L'ASSIGNATURA. MOTIU:
 El nombre de crèdits cursats és inferior al 75% del nombre de crèdits de l'assignatura que es pretén reconèixer.
Les assignatures cursades no contenen, almenys, un 75% dels coneixements de l'assignatura que es pretén
reconèixer.

Les assignatures cursades no contenen, almenys, un 75% de les competències de l'assignatura que es pretén
reconèixer.

Altres motius:
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
VºBº del Vicedegà responsable de la titulació.

El President/a de la Comissió de Reconeixement de crèdits

Sig.:
Data:

Sig.:
Data:

