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ACCÉS PER CONVALIDACIÓ

e r o D’ESTUDIS ESTRANGERSroce_L

__

Acord d’oferta de places i criterís d’admíssió per convalídació d’estudis
Per al curs acadmic 2017/2 018

Atés el que disposa la Normativa d’accés als estudis universitaris de grau de la Universitat Autónoma de
Barcelona (UAB), aprovada pel Conseil de Govern de la UAB el 13 de maig de 2010, última aprovació conseil de
govern per acord 08 de novemhre de 2016,

Atesa la proposta del director de i’EU lE Gimbernat. Per tot aixó,

S’ACO RDA:

Primer. Oferir 2 places de nou accés per ais estudiants que compleixin els requisits d’accés per la via de
convalidació d’estudis, d’acord amb el que estabieix la normativa esmentada, i que vulguin accedir a la UAB per
a ter ensenyaments conduents a i’obtenció del títol de grau d’lnfermeria.

Segon. Les persones interessades a accedir a la UAB per la via de convalidació d’estudis han d’haver tramitat la
sol•licitud dins del termini que s’indica en i’apartat cinqué.

Per a formalitzar la soilicitud, cal presentar un formulan de sollicitud segons el model que lliuri la gestió
académica del centre que organitza els estudis i acompanyar-lo de la documentació pertinent.

Tercer. La baremació ¡ la seleccio de l’expedient académic deis estudiants que soi•iicitin i’accés es fan d’acord
amb els criteris aprovats en la normativa esmentada ¡ que són els següents:

a) Barem de l’expedient académic.
b) Els estudis previs són de la mateixa branca de coneixement que la titulació de destí.
c) La sol’licitud d’accés s’ha presentat dios del termini fixat.
d) La sol•licitud estú degudament justificada i motivada.
e) La sol•licitud s’acompanya de la documentacio pertinent.
D Es convaliden 30 crdits o més de la titulació de destí.
g) Es convalida el Zo més del total de crédits de la titulació de destL
h) A l’expedient d’origen consten asslgnatures matniculades ¡ no superades per tercera vegada o més.

Quart. La resolució de les persones admeses ¡ en llista d’espera, com també les sollicituds denegades i el motiu
de la denegació, seran notificades mitjançant mali personal i/o teléfon.

Cinqué. D’acord amb el calendan academicoadministratiu aprovat pel Conseli de Govern de la UAB, l’EUIF
Gimbennat estableix el calendan segúent:

Sol•Iicitud d’accés: del dia 01 al dia 31 de març de 2017.

Publicació de la resolució d’admissió: el dia 16 de juny de 2017.

Matriculació: del dia 21 al dia 30 de setembre de 2017.

Publicació, si escau, de les places vacants: el dia 20 de setembre de 2017.

Publicació, si escau, d’una segona convocatória: el dia 29 de setembne de 2017.

Sant Cugat del Vallés, Q Ter..de 2017.

La secne’ria de Comiss” DeIgada d’ fermeria de la Junta d’Escola de l’EUIE Gimbernat

Contra aqueo arord, que t’u,4v,u adm,niVes persones interessarles poden intel posar, potesiairvament, recurs de reposicro davant el consell de Govern
d’aquesta univerçiiat en el del dra sepuenl u la pablo ocio d’aquesl document, d’acord amb l’urticle 117 de la Clvi 30S992, de 26 dr’ novembre,
de regrm juridrc deles adrn,nistrarrons publiques del procedrment adrtunistratru coma, modificada perla Clvi 4/1990, de 13 de gene r, o recurs contencros admrnrstrolru davaril
del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el termrni de dos mesas a conlptur des del dra segaent al de la publicucio d’aquesi arte, que posi tu la vio adm,n,strutivu, tal,
com disposen elç anides tu i 46 1 de la Llei 29/1998, de 13 de 10101, regaladora de la lurisd,ccio contenciosa administrativa
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