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Article 8. Transferència i reconeixement de crèdits 

 

8.1 Transferència de crèdits 
 

La transferència de crèdits implica que en els documents acadèmics oficials acreditatius 

dels ensenyaments seguits per cada estudiant s’inclourà la totalitat dels crèdits obtinguts 

en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en aquesta o en una altra 

universitat, que no hagin conduït a l’obtenció d’un títol oficial. Aquests crèdits transferits 

s’han de fer constar en el suplement europeu al títol. 
 

Per fer aquesta transferència de crèdits serà necessari que l’estudiant tanqui l’expedient 

de la titulació abandonada i presenti, a la Secretaria del centre on vol matricular-se, el 

resguard del trasllat d’expedient, per tal que el centre de destí pugui incloure a 

l’expedient acadèmic de l’estudiant els crèdits obtinguts en la titulació d’origen. 
 

Aquests crèdits no computen a l’efecte de l’obtenció del títol. 
 

En el supòsit que l’estudiant tingui concedida la simultaneïtat d’estudis no es procedirà 

a fer la transferència de crèdits de la titulació d’origen, atès que la raó d’aquesta 

sol·licitud de simultaneïtat és poder cursar en la seua totalitat els dos ensenyaments. En 

el cas que l’estudiant abandoni algun dels ensenyaments matriculats podrà sol·licitar la 

transferència de crèdits dels estudis abandonats sempre que faci el trasllat d’expedient. 
 

8.2 Reconeixement de crèdits 
 

El reconeixement de crèdits, d’acord amb el que estableix 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 altres ensenyaments a l’efecte de 

l’obtenció d’un títol oficial. 
 

Aquests crèdits reconeguts s’han de fer constar en l’expedient de l’estudiant i en el 

suplement europeu al títol amb la qualificació d’origen. 
 

Així mateix, poden 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 pot ser també reconeguda en forma de 

crèdits que computen a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta 
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experiència estigui relacionada amb les competències inherents a l’esmentat títol. 
 

Per acreditar l’experiència laboral i professional cal un informe de l’empresa on treballa 

o ha treballat. La Comissió del màster pot sol·licitar més documentació si ho considera 

necessari abans de fer el reconeixement de crèdits. 
 

En tot cas, no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs 

de fi de grau o màster. 
 

El nombre de crèdits reconeguts per l’experiència professional o laboral i 

d’ensenyaments universitaris no oficials no pot ser superior, en el seu conjunt, al 15% 

del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis. 
 

El reconeixement d’aquests crèdits no incorpora qualificació, i per tant, no computa a 

l’efecte de fer el barem de l’expedient. 
 

8.2.1 Sol·licitud de reconeixement de crèdits, termini i documents que cal presentar  

L’estudiant  que vulgui sol·licitar  el reconeixement de crèdits en els ensenyaments de 

màster ho ha d’indicar en l’imprès de preinscripció i ha de presentar la documentació 

que s’estableix en l’article 2.2.4 d’aquestes normes, en el termini de preinscripció o bé 

en el termini que li indiqui el centre si així ho considera convenient. 
 

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits en els ensenyaments de màster són 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. 
 

8.2.2 Criteris per reconèixer crèdits en els ensenyaments de màster 
 

1-  D’acord  amb  el  que  estableix  la  disposició  addicional  quarta  del  Reial  decret 
 

1393/2007,  les  persones  que  estiguin  en  possessió  d’un  títol  de  llicenciatura, 

arquitectura o enginyeria poden 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 percentatge de crèdits que es pot reconèixer en un màster a persones que hi 

accedeixen  amb  títol  de  llicenciatura,  arquitectura,  enginyeria  o  un  programa  de 

doctorat ha de ser inferior al 50%. En els màsters amb atribucions professionals 
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regulades i que tenen les mateixes competències professionals que les titulacions de 

segon cicle corresponents extingides, aquest límit no és aplicable quan la taula de 

reconeixements entre la titulació del segon cicle i el màster doni un percentatge de 

crèdits superior, tant si aquesta taula ha estat aprovada per ANECA o AQU com per la 

Junta del centre. 
 

Els crèdits corresponents al treball de fi de màster s’han de cursar sempre, i en cap cas 

seran motiu de reconeixement. 
 

En ambdós casos el reconeixement s’ha de fer tal com estableix l’apartat anterior. 
 

3- En els ensenyaments de màster es poden reconèixer crèdits superats en altres màsters 

oficials universitaris. 
 

4- Es poden reconèixer crèdits per experiència laboral i professional acreditada i per 

títols propis d’acord amb el que estableix l’apartat 8.2 d’aquestes normes. 
 

5- En els ensenyaments de màster no es poden reconèixer crèdits de títols corresponents 

a diplomatures, arquitectura tècnica, enginyeries tècniques i graus. 
 

6- El percentatge de crèdits que es pot reconèixer a l’estudiantat admès a un màster amb 

títol de diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica amb crèdits superats en un 

segon cicle no finalitzat ha de ser inferior al 50% del total dels crèdits del màster, 

i sempre que hi hagi adequació entre les competències i els coneixements dels 

estudis/crèdits de segon cicle i els del màster. 
 

 


