
 
INSTRUCCIÓ PER A L’APLICACIÓ DEL REGLAMENT D'ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES 

CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE 

COOPERACIÓ DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT 

Reconeixement de crèdits per a estudiants de grau que van començar els estudis els cursos 

2010/11, 2011/12 i 2012/13. 

S'han de reconèixer: 

Activitats d'estiu Xarxa Vives (inclouen cursos d'estiu de la UA) fetes en aquests cursos 

acadèmics, pel nombre de crèdits que s'indica. Es poden reconèixer fins a un màxim de 6 

crèdits ECTS.  

Participacions en els diferents equips de la Universitat d'Alacant en competicions i campionats 

universitaris i federats, amb el vistiplau del vicerectorat amb competències en matèria d'esport, 

en aquests cursos acadèmics. Amb posterioritat a aquests cursos, solament les aprovades a 

partir del Consell de Govern del 23/10/2013 i següents. 

Participacions en grups estables de producció cultural: teatre, orquestra, coral, etc., amb el 

vistiplau del Vicerectorat de Cultura, durant aquests cursos acadèmics. Amb posterioritat a 

aquests cursos, solament les aprovades a partir del Consell de Govern del 23/10/2013 i 

següents. 

Activitats de cooperació, amb el vistiplau del vicerectorat proponent, fetes en aquests cursos. 

Amb posterioritat a aquests cursos, solament les aprovades a partir del Consell de Govern del 

23/10/2013 i següents. 

Activitats de participació estudiantil reconegudes en el Reglament publicat en el BOUA 3 de 

juliol de 2013 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2490.pdf 

Activitats a proposta de vicerectorats, Secretaria General i centres a aquest efecte i aprovades 

en el Consell de Govern a partir de 2013. 

Amb posterioritat a aquests cursos acadèmics, es reconeixeran totes les activitats contingudes 

en el Reglament publicat en el BOUA amb data 3 de juliol de 2013, i totes les activitats a 

proposta de vicerectorats, Secretaria General i centres per a aquesta finalitat i aprovades en el 

Consell de Govern a partir de 2013. 

Independentment de la quantitat i tipus d'activitats dutes a terme, es podran reconèixer fins a 

un màxim de 6 crèdits ECTS. Totes les activitats podran haver-se fet en un mateix curs 

acadèmic, o en més d’un curs de la titulació, tal com indica la MODIFICACIÓ DEL 

REGLAMENT PER AL RECONEIXEMENT ACADÈMIC D'ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES 

CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE 

COOPERACIÓ DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, amb data en el BOUA de 23 de juliol de 

2014 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2935.pdf 
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