
                                                        
 
                                                                                                                                                                                                   

 
 

 
 
PROCÉS DE SOL·LICITUD DE DIPLOMES, CERTIFICATS ACADÈMICS I FITXES 
INFORMATIVES DE CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ A TRAVÉS DE 
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA. 
 
A partir del dia 16 de desembre de 2015, per a obtenir un diploma o certificació 
acadèmica d'un curs d'especialització és necessari abonar una taxa de 27,34 €. 
Aquesta taxa ha sigut aprovada pel Consell de Govern de la UA (16/12/2015) d'acord 
amb el Decret de Taxes de la Generalitat Valenciana. 
 
La fitxa informativa és gratuïta. 
 
La sol·licitud d'aquests documents es fa a través de l'administració electrònica. 
 
La sol·licitud de diploma o certificat és voluntària, es pot no sol·licitar. Els estudiants no 
estan obligats a presentar-los en les secretaries dels centres a l'hora de sol·licitar el 
reconeixement de crèdits. Els centres ja tenen una eina per a comprovar si l'estudiant 
ha superat el curs. 
 
La ruta d'accés a la sol·licitud és la següent: 

Certificat o diploma 

Campus Virtual – E-Administració – Tràmits – Acadèmics – Certificats de cursos 
d'especialització 

S'ha de seleccionar entre certificat o diploma. El diploma és un per curs mentre que en 
el certificat l'estudiant pot seleccionar un curs dels quals ha realitzat, varis o tots. 
Apareix una imatge com a exemple del contingut de cadascun dels documents. 
Després paga amb la targeta o pot imprimir el rebut i pagar-ho en el banc. El rebut 
està disponible durant 30 dies. Una vegada verificat en pagament (el sistema tarda 
pocs segons) se li genera un pdf amb el diploma o certificat. La validació del document 
és amb codi CSV. La signatura digital consisteix en un codi numèric que apareix en la 
banda lateral del document. Si es copia la URL del codi es pot comprovar l'autenticitat 
del document. 

Fitxa informativa 

Campus Virtual – Altres serveis – Secretaria virtual – Expedient – Fitxa curs 
d'especialització 

 

Tel. 96 590 9422  
Campus de Sant Vicent del Raspeig 

Ap. 99 E-03080 Alacant 
e-mail: continua@ua.es 

web: http://web.ua.es/es/continua 
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