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MANUAL PER A ALUMNES . 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 

 INTRODUCCIÓ 

El reconeixement de crèdits és un tràmit de caràcter acadèmic, al qual s'accedeix a través d'UACLOUD 

- > EADM. Quan s'obri una convocatòria, l'alumnat pot sol·licitar el reconeixement dels crèdits cursats en 

altres titulacions pertanyents a la Universitat d'Alacant o a altres universitats o centres. 
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ACADÈMICS -> RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 

 

 SOL·LICITA RECONEIXEMENT. 

Sempre que hi haja una convocatòria oberta, el primer pas és omplir aquest formulari indicant el pla 

d'estudis i assignatura que es volen reconèixer.  
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Una volta seleccionat el pla i assignatura, s’ha de marcar  l'origen del reconeixement seleccionant una 

de les opcions que mostra aquesta pantalla. 
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Els orígens poden ser aquests: 

1. Assignatura aprovada en una altra titulació de la Universitat d’Alacant 

2. Assignatura aprovada en una altra universitat espanyola 

3. Assignatura aprovada en una altra universitat no espanyola (Estudis estrangers) 

4. Assignatura aprovada en un cicle formatiu de grau superior (FP) 

5. Experiència professional 

6. Pràctica extracurricular 

 

1. Assignatura aprovada en una altra titulació de la universitat d’Alacant 

Si l'origen és una assignatura cursada en una altra titulació de la Universitat d'Alacant, has de 

seleccionar una de les assignatures superades o reconegudes que mostra el desplegable del formulari.  
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 Assignatura aprovada en una altra universitat espanyola 

Quan l'assignatura a reconèixer ha sigut aprovada en una altra universitat española, has de seleccionar 

una universitat de les que  apareixen en el desplegable i omplir com a mínim els camps marcats en roig. 
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 Assignatura aprovada en una altra universitat no espanyola (Estudis estrangers) 

Quan l'assignatura a reconèixer ha sigut aprovada en una universitat estrangera el formulari que has 

d’omplir és aquest. Els camps marcats en roig són obligatoris. Si en qualificació es marca l'opció “APTE” 

la nota numèrica no és obligatòria. 

 

 

 Assignatura aprovada en un cicle formatiu de grau superior (FP) 

Si l'assignatura a reconèixer ha sigut aprovada en un cicle formatiu de grau superior, el formulari que has 

d’omplir és el que es mostra a continuació. Els camps marcats en roig són obligatoris.  

Si en qualificació es marca l'opció “APTE”, la nota numèrica no és obligatòria. 
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 Experiència professional 

Quan l'assignatura que es vol reconèixer o convalidar és per experiència professional és obligatori 

omplir el nom de l'empresa. 
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 Pràctica extracurricular 

Si l'assignatura que es vol reconèixer és d'una pràctica extracurricular, és necessari seleccionar l'acord 

en pràctiques d'entre els que mostra el desplegable d’aquest formulari. 

 

 

Depenent de l'origen, és necessari adjuntar una sèrie de documents: 

 Assignatura aprovada en una altra titulació de la Universitat d’Alacant:  

En aquest cas no es requereix adjuntar cap fitxer. 

 Assignatura aprovada en una altra universitat espanyola 

 Certificat acadèmic 

 Guia docent (programa) 

 BOE de publicació del pla d'estudis 

 Assignatura aprovada en una altra universitat no espanyola (Estudis estrangers) 

 Certificat acadèmic 

 Programa 

 Pla d'estudis 

 Declaració jurada 

 Declaració d'equivalència 

 Assignatura aprovada en un cicle formatiu de grau superior (FP) 

 Certificat acadèmic 

 BOE de publicació del pla d'estudis 
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 Experiència professional 

 Informe de vida laboral 

 Certificat d'empresa 

 Pràctica extracurricular 

En aquest cas, si se selecciona l'acord en pràctiques, no es requereix adjuntar cap arxiu, però si 

l'acord és “Un altre” és necessari adjuntar els documents: 

 Certificat en pràctiques 

 Memòria 

Per a adjuntar els documents has de fer clic en Examina <<>> i seleccionar el fitxer corresponent en 

format PDF. El conjunt de tots els arxius no ha de superar els 20Mb. 

 

Pots adjuntar documents que ja s'ha n presentat en altres expedients registrats de l'Administració 

electrònica de la  UA fent clic en:  

<< + MOSTRA DOCUMENTS>> 
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Es mostren els documents que han sigut associats anteriorment a altres expedients, i es podran marcar 

i adjuntar en aquest nou expedient. 

 

 

 

Si vols el reconeixement d'una altra assignatura, fes clic en: 

<<AFIG ASSIGNATURA A RECONÈIXER>>  

Apareix un nou formulari que has d’omplir davall de l'anterior: 
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Pots afegir un nou origen per a la mateixa assignatura a reconèixer fent clic en  

<<AFIG UN NOU ORIGEN>>  

 

 

En fer clic en <<SEGÜENT>>, si totes les dades són correctes, apareix la següent pantalla de 

confirmació amb les dades introduïdes. Si per contra hi ha algun error, aquest apareix en roig i no es mostra 

la pantalla de confirmació.  
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En confirmar, queda creada la sol·licitud, i es mostra una pantalla amb les dades introduïdes i el número 

d'expedient creat: 
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Pots consultar el JUSTIFICANT DE REGISTRE: 
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 També des d'aquesta mateixa pantalla pots consultar el DETALL DE L'EXPEDIENT: 

 

Des del menú EADM->Expedients pots consultar de nou l'expedient quan vulgues. 

Una vegada resolta la sol·licitud, rep una NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA a través del correu electrònic 

amb la resolució.  

En l'historial d'esdeveniments de l'expedient figura la Notificació. 

 

Aquesta notificació queda també accessible des del propi expedient: 
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