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Tràmits administratius [1]

[2]

Calendari tràmits

administratius [2]
Matrícula
UD Potencial [3]
Ampliació de crèdits [4]
Anul·lació de matrícula [5]
Modificació de matrícula [6]
Treure Obligatòries UD [7]
Complements de formació [8]
Reconeixement CFGS [9]
Reconeixement Crèdits ALE [10]

Permanència, Avaluació
Sol·licitud de Quatrimestre Addicional [11]
Renúncia a l'avaluació curricular [12]

Trasllat, Convalidació, Adaptació, Reconeixement i Acreditació
Acreditació de competència genèrica en tercera llengua (en estudis de grau)
[13]
Convalidació per cicles formatius de grau superior (CFGS) [14]
Reconeixement de les activitats esportives, culturals, de representació
estudiantil, solidàries i cooperació [15]
Reconeixement pels estudis [16]
Requisists pel canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols
[17]
Adaptació estudis del Pla 2000 als estudis de GRAU [18]
Criteris generals pel canvi al GRAU [19]

Certificats i Sol·licituds
Els estudiants poden demanar diversos tipus de certificacions i sol·licituds incloses
dins l’opció de e-Secretaria [20].
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Model de sol·licitud d'instàncias (instància [21]

)

CAP (Certificat Acadèmic Personal) [22]
CAO (Certificat Acadèmic Oficial) e-Secretaria [20]
Expedient Acadèmic e-Secretaria
[20]
Sol·licitud d'estudi de Reconeixements (Graus)/Convalidacions [16] (Altres
Plans)
Sol·licitud d'estudi d'Adaptacions [23]
Sol·licitud de Simultaneïtat [24]
Certificat per l'expedient e-Secretaria
[20]
Sol·licituds de LLIBRE DE FORMACIÓ PER A ALUMNES Nàutica o Màquines, per
realitzar PRÀCTIQUES DE VAIXELL [25]
Certificat d'Especialitat [26]
Certificat de Trasllat d'Expedient o canvi d'estudis [27]

Faig Constar
Es poden sol·licitar diversos tipus de Faig Constar, que son gratuïts, en funció de
les necessitats dels estudiants matriculats al centre:

Programa de Mobilitat
Altres anys
Simultaneïtat
Matrícula
Renúncia d'estudis
Dades d'examen
Dirigit a

Estudiants matriculats
Terminis

Durant el periode lectiu mijançant e-Secretaria [20]

PFC/TFC (pla 2000)
Inscripció PFC/TFC [28]
Lectura PFC/TFC [29]
Sol·licitud de Títol [30]

TFG (Graus)
Preinscripció dels TFG
[31]
Proposta estudiant de TFG [31]
[32]
Autorització de difusió
[33]

Altres
Beques [34]
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