ACCÉS PER CONVALIDACIÓ
D’ESTUDIS ESTRANGERS

EU INFERMERIA
GIMBERNAT

Acord d’oferta de places i criteris d’admissió per convalidació d’estudis
Per al curs acadèmic 2021/2022
Atès el que disposa la Normativa d’accés als estudis universitaris de grau de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), aprovada pel Consell de Govern de la UAB el 11 de març de 2020,
Atesa la proposta de la directora de l’EUI Gimbernat. Per tot això,
S’ACORDA:
Primer. Oferir 2 places de nou accés per als estudiants que compleixin els requisits d’accés per la via de
convalidació d’estudis, d’acord amb el que estableix la normativa esmentada, i que vulguin accedir a la UAB per
a fer ensenyaments conduents a l’obtenció del títol de grau d’Infermeria.
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 l’apartat cinquè.
Per a formalitzar la sol·licitud, cal presentar un formulari de sol·licitud segons el model que lliuri la gestió
acadèmica del centre que organitza els estudis i acompanyar-lo de la documentació pertinent.
Tercer. La baremació i la selecció de l’expedient acadèmic dels estudiants que sol·licitin l’accés es fan d’acord
amb els criteris aprovats en la normativa esmentada i que són els següents:
a) Barem de l’expedient acadèmic.
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 dins del termini fixat.
d) La sol·licitud està degudament justificada i motivada.
e) La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent.
f) Es convaliden 30 crèdits o més de la titulació de destí.
g) Es convalida el 75 % o més del total de crèdits de la titulació de destí.
h) A l’expedient d’origen consten assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o més.
Quart. La resolució de les persones admeses i en llista d’espera, com també les sol·licituds denegades i el motiu
de la denegació, seran notificades mitjançant mail personal i/o telèfon.
Cinquè. D’acord amb el calendari academicoadministratiu aprovat pel Consell de Govern de la UAB, l’EUI
Gimbernat estableix el calendari següent:
Sol·licitud d’accés: del dia 26 de febrer al dia 06 d’abril de 2021.
Publicació de la resolució d’admissió: el dia 14 de juny de 2021.
Matriculació: del dia 01 al dia 30 de setembre de 2021.
Publicació, si escau, de les places vacants: el dia 01 de setembre de 2021 .
Publicació, si escau, d’una segona convocatòria: el dia 28 de setembre de 2021.
Sant Cugat del Vallès, 03 de febrer de 2021.
La secretària de la Junta d’Escola de l’EUI Gimbernat

Pilar Flor Pérez

Coordinadora de Titulació EUI Gimbernat

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, potestativament, recurs de reposició davant el Consell de Govern
d’aquesta universitat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació d’aquest document, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o recurs contenciós administratiu davant
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest acte, que posi fi a la via administrativa, tal i
com disposen els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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