Modificació de l’article 9.2 de la normativa acadèmica de Graus i
Màsters per la publicació del Reial decret 861/2010 (BOE de 3 de
juliol) que modifica el Reial decret 1393/2007

Reconeixement de crèdits
El reconeixement de crèdits d’acord amb l’establert a l’article 6 del Reial decret
1393/2007, de 29 d’octubre (BOE de 30 d’octubre de 2007) modificat pel Reial decret
861/2010, de 2 de juliol (BOE de 3 de juliol de 2010) és l’acceptació per una universitat
dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en
una altra universitat, són computats en una altra de diferent a efectes de l’obtenció d’un
títol oficial.

Aquests crèdits reconeguts s’hauran de fer constar en l’expedient de l’estudiant i en el
Suplement Europeu al Títol amb la qualificació d’origen.

Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres
ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris que condueixen a
l’obtenció d’altres títols (títols propis).

L’experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de
crèdits que computaran a efectes de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta
experiència estigui relacionada amb les competències inherents a l’esmentat títol.

En tot cas, no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs
de fi de Grau i Màster.

El nombre de crèdits reconeguts per l’experiència professional o laboral i
d’ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15%
del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis.
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El reconeixement d’aquests crèdits no incorporarà qualificació i per tant no computarà a
efectes de fer el barem de l’expedient.

Reconeixement de crèdits en els ensenyaments de MÀSTER

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits en els ensenyaments de Màster seran
resoltes per l’òrgan responsable del POP a proposta de la Comissió d’Estudis del
Màster.

Els crèdits reconeguts s’han de matricular en el període de matrícula establert per al
Màster i s’ha d’abonar l’import que determini el Decret de preus.

A) Criteris per reconèixer crèdits en els ensenyaments de Màster

1- D’acord amb l’establert

a la Disposició addicional quarta del Reial decret

1393/2007, les persones que estiguin en possessió d’un títol de Llicenciat, Arquitecte o
Enginyer podran obtenir reconeixement de crèdits en els ensenyaments de Màster tenint
en compte l’adequació entre les competències i els coneixements derivats dels
ensenyaments cursats i els previstos en el pla d’estudis de l’ensenyament de Màster
sol·licitat.

2- El nombre màxim de crèdits que es pot reconèixer en un Màster de 60 crèdits a
persones que hi accedeixen amb títol de Llicenciat, Arquitecte o Enginyer és de 30
crèdits. Si a més ha fet un programa de doctorat el màxim serà 45 crèdits.. El treball de
final de Màster s’haurà de realitzar obligatòriament.

El nombre màxim de crèdits que es pot reconèixer en un Màster de 120 crèdits a
persones que hi accedeixen amb títol de Llicenciat, Arquitecte o Enginyer és de 60
crèdits. Si a més ha fet un programa de doctorat el màxim serà 75 crèdits.. El treball de
final de Màster s’haurà de realitzar obligatòriament.

En ambdós casos el reconeixement s’haurà de fer tal com estableix l’apartat anterior.
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3- En els ensenyaments de Màster es podran reconèixer crèdits superats en altres
Màsters oficials universitaris.

4- En els ensenyaments de Màsters no es podran reconèixer crèdits de títols
corresponents a Diplomatures, Arquitectures Tècniques, Enginyeries Tècniques i Graus.

5- Per acord núm. 113/2008 del Consell de Govern, es podran reconèixer, als estudiants
admesos als Màsters amb títol de Diplomat, Arquitecte Tècnic o Enginyer Tècnic, els
crèdits realitzats en un segon cicle no finalitzat amb els límits i en les condicions
següents:
- per a Màsters de 60 crèdits, el reconeixement ha de ser inferior a 30 crèdits i sempre
que hi hagi adequació entre les competències i els coneixements dels estudis/crèdits de
segon cicle i els del Màster.
- per a Màsters de 120 crèdits, el reconeixement ha de ser inferior a 60 crèdits i sempre
que hi hagi adequació entre les competències i els coneixements dels estudis/crèdits de
segon cicle i els del Màster.

B) Terminis i documents a presentar

Els estudiants que vulguin sol·licitar el reconeixement de crèdits en els ensenyaments de
Màster ho indicaran en l’imprès de preinscripció i presentaran la documentació que
s’estableix a l’article 3.2.4 d’aquestes normes, en el termini de preinscripció o be en el
termini que li indiqui el Centre si així ho considera convenient.
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