MANIFESTACIÓ VOLUNTAT DE SIMULTANEÏTAT D’ESTUDIS
El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials
de grau, màster i doctorat impartits per les universitats espanyoles en tot el territori nacional, estableix com un dels
objectius fonamentals de l'organització dels ensenyaments el foment de la mobilitat d'estudiants, tant dins d'Europa
com en altres parts del món, i sobretot la mobilitat entre les diferents universitats espanyoles i dins d'una mateixa
universitat. En aquest context resulta imprescindible disposar d'un sistema de reconeixement i acumulació de
crèdits, en el qual els crèdits cursats prèviament siguin reconeguts i incorporats a l'expedient de l'estudiant.
Així mateix, el Reial decret esmentat fixa els criteris generals per a la transferència i el reconeixement de crèdits
obtinguts en el marc d'uns ensenyaments oficials cursats amb anterioritat. Alhora, insta les universitats a elaborar i
a fer pública la seva normativa sobre el sistema de reconeixement i transferència de crèdits, amb subjecció als
criteris generals que s'estableixen sobre aquesta matèria.
La Normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la UAB aprovada per la Comissió d’Afers Acadèmics,
delegada del Consell de Govern de la UAB, el 15 de juliol de 2009, pretén regular l'aplicació d'aquesta matèria, tant
respecte del procediment que s'ha de seguir com dels criteris que s'han d'emprar, respectant sempre la legislació
vigent.
L’Article 6, de la present normativa, defineix quins seran els continguts transferibles:
1) Són transferits a l'expedient acadèmic dels ensenyaments oficials la totalitat de crèdits obtinguts en
ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, a la UAB o a qualsevol altra universitat, que no hagin
conduit a l'obtenció d'un títol oficial.
2) No són transferits al nou expedient acadèmic els crèdits obtinguts en ensenyaments universitaris oficials
previs que no hagin conduit a l'obtenció d'un títol en cas que la persona interessada hagi manifestat
prèviament la voluntat de simultaniejar els ensenyaments.
L’Article 7, de la present normativa estableix el sistema de sol·licitud de la transferència de crèdits i indica la
documentació que haurem de requerir als estudiants que no vulguin simultaneijar els ensenyaments, sempre i quan
es tracti d’estudiants d’una altra universitat. Article 7. 3. “Únicament en el cas d'estudiants d'una altra universitat, cal
aportar el justificant de trasllat de la universitat d'origen per tal que aquesta institució trameti el certificat acadèmic
oficial a la Universitat Autònoma de Barcelona”.
En el cas que volgueu simultaneijar els ensenyaments la documentació requerida serà una certificació acadèmica
personal, suplement europeu al títol o fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic en què figuri la formació
assolida, l'any acadèmic i les qualificacions.
Una cop transferida la formació assolida a l'expedient acadèmic dels nous ensenyaments, no s'hi pot renunciar en
cap cas.

MARQUEU AMB UNA CREU NOMÉS EN CAS QUE VOLGUEU MANIFESTAR LA VOSTRA VOLUNTAT DE
SIMULTANEIJAR ELS ENSENYAMENTS.
Cognoms i Nom: ____________________________________________________________________
NIF / Passaport

_________________________

Estudis (Titulació) que cursaràs a la nostra Facultat ________________________________________
Estudis (Titulació) de procedència i la Universitat d’origen _____________________________

Data i signatura,

