A-R00
SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA E/OU RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS PARA
TITULACIÓNS ADAPTADAS AO ESPAZO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES)
CENTRO: FACULTADE DE DEREITO
TITULACIÓN:

A) DATOS DO INTERESADO
D./Dna.
, con DNI
, con domicilio para
efectos de notificación na rúa/praza/avda./parroquia
,
n.º
, andar
, Concello
C.P.
Provincia
Teléfono
fixo
Teléfono móbil
Enderezo electrónico

B) TIPO DE ESTUDOS/ACTIVIDADES
Nacionais
Estranxeiros

Estudos universitarios (titulación):
Centro universitario e universidade:
Outros estudos/actividades profesionais/outras actividades:
Empresa/entidade:

C) TIPO DE SOLICITUDE
Recoñecemento de créditos de estudos universitarios no ámbito da EEES.
Recoñecemento de estudos anteriores ao Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro (artigo 7 da normativa de
transferencia e recoñecemento de créditos para titulacións adaptadas ao EEES).
Recoñecemento doutros estudos ou actividades profesionais (artigo 8 da normativa).
Recoñecemento ao abeiro do artigo 46.2.i da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades (artigo 9 da
normativa, participación en actividades universitarias, culturais, deportivas, de representación estudantil, solidarias e de
cooperación ata un máximo de 6 créditos do total do plan de estudos cursado.)
Transferencia de créditos de estudos universitarios non rematados.
Outros. Indique detalle:

D) MATERIAS/ACTIVIDADES PARA AS QUE SOLICITA RECOÑECEMENTO
UNIVERSIDADE/EMPRESA/ENTIDADE
DE ORIXE
Materia ou actividade
Créditos

UNIVERSIDADE DE VIGO
Materia

Créditos

(*) Deberá achegar a certificación académica oficial dos estudos realizados, así como o programa de cada unha das
materias de que pretende o recoñecemento correspondente ao curso académico en que as superou. No caso
doutros estudos ou actividades, é precisa a certificación en que se acredite a súa realización. (Ver procedemento de
recoñecemento créditos artigo 2)
(**) A resolución deberá ser notificada ao alumno polos servizos administrativos do centro en que estea adscrita a
titulación, para que regularice a súa situación no prazo de dez días dende o día seguinte da súa recepción.
Transcorrido este prazo sen que o alumno regularice a súa situación, decaerá no seu dereito e arquivarase o
expediente sen máis tramite.

,

de
(sinatura)

SR/A DECANO/A DA FACULTADE DE DEREITO.
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