PROTOCOL DE
RECONEIXEMENT
DE CRÈDITS
Aquest document descriu el procés de reconeixement de crèdits de l’estudiant Erasmus
OUT que torna a l’EASD valència després de fer una mobilitat. Aquest procés comença
quan l’Oficina Internacional rep el document TOR (Transfer Of Records) de l’estudiant
emès per la institució estrangera conveniada.

1 Fem l’equivalència entre la qualificació que figura al TOR i la nostra.
Les taules de qualificacions de les distintes institucions conveniades es pot trobar a cadascú dels convenis signats.
2 Calculem la mitjana ponderada.
La qualificació de cada assignatura es multiplica pels seus crèdits i el total es divideix
per la totalitat de crèdits cursats (aproximadament 30 ECTS en un semestre o 60 ECTS
en curs complet).
Total qualificacions
Total de crèdits

= Mitjana ponderada

3 Senyalem les assignatures convalidades.
Les assignatures que s’han de convalidar són marcades sobre una còpia del full de matrícula de l’estudiant. Hem de comprovar quines assignatures pertanyen al primer semestre
i quines al segon. Alerta: en molts casos les assignatures de primer i segon semestre les
determina el grup i el torn, no el curs!
4 Redactem el certificat de transferència de crèdits.
En aquest document consta el nombre d’ECTS reconeguts i una única qualificació atorgada a tots ells.
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5 Lliurem el reconeixement de crèdits a l’administració del Centre.
Hom lliura el certificat, el full de matrícula i el document TOR enviat per la institució
estrangera a l’administració de l’EASD de València.
CAL TENIR EN COMPTE
Què passa quan no s’han fet el mateix nombre d’ECTS a la institució d’acollida i a l’EASD
de València?
Mana el full de matrícula. Si l’estudiant ha fet més ECTS a fora dels que té matriculats
a l’EASD, la mitjana ponderada de les qualificacions de la institució d’acollida s’aplicarà
als crèdits d’eixe curs i que consten al seu full de matrícula.
Si l’estudiant n’ha fet menys crèdits aplicarem la mitjana ponderada solament a les assignatures que sumen eixos crèdits.
Què passa quan les qualificacions no són comparables amb exactitud?
Quan hi ha qualificacions que descriuen un rang d’un punt o més, i no contemplen decimals, farem mitjana. Per exemple, si la Universitat de Budapest qualifica amb un Excelent (que abasta de 9 a 10) l’EASD ho considerarà un 9,5.
Què fem si el TOR aplega després de la conclusió del període de matrícula?
Això afectarà especialment a les mobilitats del segon semestre. L’alumnat que es trobe
en aquesta situació s’haurà de matricular al setembre.
EL CAS DE CICLES
Els crèdits de CFGS no valen el mateix que els de grau.
Com que no hi són equivalents en hores als crèdits europeus, l’EASD dóna un valor 1,5
superior als crèdits de Cicles front als ECTS.
Sempre farem arrodoniment numèric.
La plataforma ITACA de Conselleria d’Educació no admet decimals! En Cicles un 8,5 serà
un 8. Un 8,6 serà un 9.
En el Cicle de Joieria no hi ha crèdits perquè és pla LOGSE.
La qualificació s’obtindrà a partir de la mitjana aritmètica, no de la ponderada. Els ECTS
de la institució d’acollida es transformen en hores i aquestes associen a assignatures.
La mitjana aritmètica es farà servir també per a la baremació de l’alumnat i confeccionar la llista de destinacions.

2
International Office: C. Pintor Domingo, 20
46001· Valencia · Spain · Tel. 0034 963 156 707
Fax 0034 963 156 701 · international@easdvalencia.com

