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MANUAL DE L’APLICACIÓ DE
RECONEIXEMENT/CONVALIDACIÓ CRÈDITS EN EL GRAU
INTRODUCCIÓ
SOL·LICITUD DE L’ALUMNE
1.- Alumnes no UB
- Primera vegada
- Si ja té un tràmit iniciat
2.- Alumnes UB
Tots els alumnes
TIPUS DE SOL·LICITUD

1. Reconeixement d’estudis i/o experiència laboral i professional
-

Ensenyaments/assignatures cursades Universitat de Barcelona
Ensenyaments/assignatures cursades en altres universitats i/o centres adscrits a la UB
Altres ensenyaments superiors oficials
Experiència laboral i professional

2. Reconeixement acadèmic
3. Transferència
PROPOSAR BLOCS D’EQUIVALÈNCIES

DOCUMENTACIÓ
RESUM DE LA SOL·LICITUD
CONFIRMAR LA SOL·LICITUD
PAGAMENT
RESGUARD DE LA SOL·LICITUD
GESTIÓ DE LA SOL·LICITUD PER LA SED
VALORACIÓ, RESOLUCIÓ I SIGNATURA PEL CAP D’ESTUDIS
GESTIÓ DE LA RESOLUCIÓ
NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
ENVIAR DADES A GIGA
FINALITZAR LA GESTIÓ PER UN ALUMNE NO UB
SEGONA RESOLUCIÓ

INTRODUCCIÓ
Aquesta aplicació es l’eina perquè els alumnes tan de la UB com d’altres universitats, les SED i els Caps d’estudis puguin
sol·licitar, gestionar i resoldre, respectivament, via Administració Electrònica, el reconeixement/convalidació de crèdits dels
ensenyaments de Grau.
Fins ara l’aplicació permetia les següents accions en línia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sol·licitud de l’alumne
Registre d’entrada
Introducció de documentació
Pagament
Resolució
Signatura electrònica de les resolucions: El cap d’estudis sempre ha de signar la resolució amb signatura
electrònica.
Registre electrònic: Registre electrònic de sortida de la resolució.
Notificació electrònica: Quan la sol·licitud la faci l’alumne a través de l’aplicació, té la possibilitat d’escollir la
notificació electrònica que suposa obtenir la resolució per internet.

A partir d’ara també s’incorpora que els alumnes que encara no siguin alumnes de la UB, puguin sol.licitar un
reconeixement de crèdits.
L’alumne pot fer més d’una sol·licitud pel mateix ensenyament, sempre i quan sigui un tipus de reconeixement diferent, o si
és el mateix tipus, les anteriors sol·licituds estiguin finalitzades.
L’aplicació consta de les següents fases:
•
•
•
•

Sol·licitud de l’alumne
Gestió de la sol·licitud per la SED
Valoració, resolució i signatura del Cap d’estudis
Notificació de la resolució, enviar dades a Giga i incorporació d’aquestes a l’expedient de reforç
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SOL·LICITUD DE L’ALUMNE
L’alumne pot accedir a l’aplicació mitjançant l’enllaç inclòs a la pàgina web que el centre consideri adient perquè si cal, pugui
afegir informació més específica com per exemple dates, documentació, etc.
L’adreça és la següent: https://www.ub.edu/acad/reconv/alumnes/reconeixement.php
Quan l’alumne selecciona l’enllaç accedeix a la pàgina inicial.
En aquesta pàgina se li ofereix la informació bàsica sobre el reconeixement.

Es poden donar les següents casuístiques:

1.- Alumnes no UB

No sóc alumne UB

- Primera vegada
- Si ja té un tràmit iniciat

2.- Alumnes UB

Ja sóc alumne UB
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1.- Alumnes no UB
- Primera vegada

En omplir les dades i acceptar, se’ls hi enviarà un correu a l’adreça que hagin facilitat.

On hauran de seleccionar l’enllaç per continuar

Quan l’alumne entri a l’enllaç se li sol.licitarà que indiqui si vol o no la notificació electrònica i ha de declarar que ha llegit la
informació sobre el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).
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A l’escollir com vol rebre notificacions sobre el reconeixement, mitjançant el correu electrònic o correu ordinari, en el cas de
voler rebre notificacions electròniques es demana que ompli el correu electrònic i opcionalment el telèfon mòbil.

Si selecciona rebre notificacions electròniques implica que:
-

Per continuar la sol·licitud haurà de seleccionar l’enllaç que rebrà al correu electrònic que hagi indicat o bé,
l’enllaç que es proporcioni en el missatge de text que rebrà al telèfon mòbil indicat.
Rebrà l’enllaç per les dues vies, però només caldrà que seleccioni l’enllaç una vegada

-

La resolució la rebrà telemàticament. Rebrà l’avís de notificació de la resolució per correu i/o missatge de text.
En aquest avís hi trobarà un enllaç a la resolució que l’alumne podrà obtenir en pdf.

Si selecciona rebre notificacions per correu ordinari implica que:
-

L’enviament de la resolució es farà des de la SED i serà en paper per correu ordinari, com s’ha fet fins ara, a
l’adreça que consta a GIGA.

Aquestes opcions només estan disponibles quan la sol·licitud la creï l’alumne.
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Tot seguit, haurà d’omplir les dades de naixement i les del domicili

Posteriorment ha de seleccionar el tipus d’ensenyament o experiència a reconèixer
Els alumnes, aniran trobant punts d’informació

que són d’ajut per als conceptes i els camps que s’han d’emplenar.

I omplir les dades de l’ensenyament

i les assignatures que vol reconèixer
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Si ho necessités, també pot modificar les dades de l’ensenyament introduïdes o bé esborrar l’ensenyament.
Es visualitzarà de la següent manera amb les assignatures que hagi introduït.

Es poden afegir tantes assignatures com desitgi.
Fent tornar al menú, ha de seleccionar l’opció “Documentació” per introduir aquella que sigui necessària.

I també podrà:

-

veure un resum de la sol·licitud i confirmar
fer el pagament i finalitzar la sol·licitud

Al finalitzar-la, veurà que ha estat registrada. Hi podrà accedir i modificar dades, fer pagament si no l’ha fet, obtenir el
resguard, i anul·lar la sol·licitud si ho vol
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Al fer “Finalitzar” es visualitz la sol.licitud com a registrada

-

Si ja té un tràmit iniciat

Si ja havia iniciat una sol·licitud i la vol consultar, pagar, anul·lar, etc. Ha de tornar a entrar per l’enllaç inicial que hi ha a la
pàgina web del centre on pot cercar la sol·licitud que ja havia fet.
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