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Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits 

 

Exposició de motius 

La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, en l’article 36. a), 
estableix que el Govern, vist l’informe previ del Consell d'Universitats, regularà 
els criteris generals a què s’han d'ajustar les universitats en matèria de 
convalidació i adaptació d'estudis cursats a centres acadèmics espanyols o 
estrangers, i també la possibilitat de validar, a efectes acadèmics, l'experiència 
laboral o professional.  

El Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, fixa el concepte i els principals efectes de la 
transferència i el reconeixement de crèdits en el context dels nous 
ensenyaments oficials universitaris.  

El Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, modifica parcialment el contingut de 
diversos articles del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre. Entre les 
modificacions introduïdes hi ha les que afecten el reconeixement de crèdits en 
estudis universitaris. El seu contingut es recull en la nova redacció dels articles 
6 i 13.  

A la vista de la nova redacció donada als citats articles, resulta necessari 
adequar a l'actual regulació el Reglament per a la transferència i reconeixement 
de crèdits de la Universitat de València, aprovat en Consell de Govern, de data 
16 de febrer del 2010, i en conseqüència aprovar-ne un de nou. 

 

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació 

L'objecte d'aquesta normativa és regular la transferència i el reconeixement de 
crèdits en els estudis universitaris conduents a l'obtenció dels corresponents 
títols oficials de la Universitat de València, d'acord amb els articles 6 i 13 del 
Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, i les posteriors modificacions 
introduïdes pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, de conformitat amb les 
recomanacions generals emanades de l'espai europeu d'educació superior. 

 

Transferència de crèdits 

 

Article 2. Transferència de crèdits 

1. La transferència de crèdits implica que en l'expedient i en els documents 
acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant 
o estudianta, s'hi ha d’incloure la totalitat dels crèdits obtinguts en 
ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en aquesta o en una altra 
universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial. La 
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transferència de crèdits requereix la admissió prèvia de l'estudiant o la 
estudianta en l'estudi corresponent. 

2. La Universitat de València transferirà a l'expedient acadèmic dels seus 
estudiants o estudiantes tots els crèdits obtinguts d'acord amb el que 
disposa l'apartat anterior. En l'expedient de l'estudiant o la estudianta, hi ha 
de constar la denominació dels mòduls, les matèries o assignatures 
cursades, i tota la resta d’informació necessària per a l'expedició del 
Suplement Europeu al Títol (SET). 

3. Els mòduls, les matèries o assignatures transferides a l'expedient acadèmic 
dels nous títols no s’han de tenir en compte per al càlcul de la baremació de 
l'expedient. 

4. En el supòsit de simultaneïtat d'estudis, no són objecte de transferència els 
crèdits que l’estudiant o la estudianta haja obtingut en aquests estudis, 
llevat que aquest renuncie a la simultaneïtat per abandó dels dits estudis. 

 

Reconeixement de crèdits 

 

Article 3. Reconeixement de crèdits  

1. S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, 
havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, en aquesta o en una 
altra universitat, són computats en unes altres distintes a l’efecte d'obtenció 
d'un títol oficial. Així mateix, poden ser objecte de reconeixement els crèdits 
cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments 
universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, als quals es refereix 
l'article 34.1 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es 
modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. 

2. L'experiència laboral i professional acreditada pot ser també reconeguda en 
forma de crèdits, que computaran a l’efecte d'obtenció d'un títol oficial, 
sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències 
inherents al títol. 

3. El reconeixement s’ha de fer sobre la totalitat de la unitat administrativa de 
matrícula, siga aquesta el mòdul, la matèria o l'assignatura, d'acord amb el 
que estableix el pla d'estudis. No és possible el reconeixement parcial de la 
unitat administrativa de matrícula. 

 

Article 4. Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials 
universitaris d’acord amb ordenacions anteriors. 
1. En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la Universitat de València 

regulats pel Reial Decret 1497/1987 o el Reial Decret 56/2005, el 
reconeixement s’ha de fer tenint en compte la taula d'adaptació de crèdits 
de les assignatures d’aquests plans d'estudis amb les assignatures dels nous 
plans d'estudis regulats pel Reial Decret 1393/2007 i el Reial Decret 
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861/2010, que modifica l'anterior, que acompanyen cada memòria de 
verificació de títols de la Universitat de València. 

2. En el cas de crèdits obtinguts en uns altres estudis oficials pertanyents a 
ordenacions anteriors, aquests es poden reconèixer tenint en compte 
l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures 
cursades per les regles següents: 

a) que el nombre de crèdits, o si és el cas d’hores, siga, almenys, el 
75% del nombre de crèdits o hores de les matèries i/o assignatures 
per què es vol obtenir el reconeixement de crèdits, i  

b) que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les matèries i/o 
assignatures per què es vol obtenir el reconeixement de crèdits. 

3. Excepcionalment, es pot atorgar el reconeixement de crèdits optatius de 
caràcter genèric, si es considera que els continguts associats a les matèries 
cursades per l'estudiant o la estudianta en la titulació d'origen s'adeqüen a 
les competències generals o específiques del títol.  

4. Qui, estant en possessió d'un títol oficial de llicenciat, arquitecte, enginyer, 
diplomat o enginyer tècnic pretenga accedir a ensenyaments conduents a un 
títol de grau pertanyent a la mateixa branca de coneixement que el seu títol 
d'origen, segons l'annex que acompanya aquest reglament, obtindrà el 
reconeixement de crèdits de formació bàsica que corresponga d'acord amb 
el que disposa l'article 13 del Reial Decret 1393/2007 i el Reial Decret 
861/2010, que modifica l'anterior, sense perjudici d'aquells altres que es 
puguen realitzar d'acord amb l'apartat anterior.  

5. En el cas dels crèdits obtinguts per la superació de cursos de doctorat 
regulats d’acord amb ordenacions anteriors, aquests no poden ser 
reconeguts per més de 45 crèdits ECTS en els estudis de màster o període 
formatiu del programa de doctorat. 

 

Article 5. Reconeixement de crèdits obtinguts en títols universitaris 
oficials d’acord amb l'ordenació actual. 

1. Poden ser reconeguts els crèdits superats en origen en qualsevol matèria, 
tenint en compte: 

a. L'adequació entre les competències, els continguts i els crèdits 
associats a les matèries superades per l'estudiant o la estudianta i els 
previstos en el pla d'estudis de la titulació de destinació. 

b. A l’efecte indicat en l'apartat anterior, l'equivalència mínima que ha de 
donar-se per poder dur a terme el reconeixement de crèdits 
corresponents és d'un 75%. 

2. Excepcionalment, es pot atorgar el reconeixement de crèdits optatius de 
caràcter genèric, si es considera que els continguts i les competències 
associades a les matèries cursades per l'estudiant o la estudianta en la 
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titulació d'origen s'adeqüen a les competències generals o específiques del 
títol.  

3. En el cas particular dels ensenyaments de grau, el reconeixement de crèdits 
ha de respectar, a més, les regles bàsiques següents: 

a. Sempre que el títol a què es pretén accedir pertanga a la mateixa 
branca de coneixement, són objecte de reconeixement almenys 36 
crèdits corresponents a matèries de formació bàsica de la dita branca.  

b. Són també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles 
altres matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de 
coneixement del títol a què es pretén accedir.  

4. En cap cas, no poden ser objecte de reconeixement els crèdits 
corresponents als treballs de fi de grau i màster.  

5. Tot el que disposa aquest article s’aplica també als reconeixements de 
crèdits obtinguts en títols universitaris estrangers. 

 

Article 6. Reconeixement de crèdits a partir de l'experiència 
professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials.  

1. L'experiència laboral i professional acreditada pot ser també reconeguda en 
forma de crèdits, que computaran a l’efecte d'obtenció d'un títol oficial, 
sempre que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les 
matèries per què es vol obtenir reconeixement de crèdits. El reconeixement 
de crèdits per aquest apartat s’ha de fer, amb caràcter general, respecte de 
les assignatures previstes en el pla d'estudis com a “pràctiques externes”. La 
Comissió Acadèmica o la Comissió de Coordinació Acadèmica del 
corresponent Títol determinarà el període mínim de temps acreditat 
d'experiència laboral o professional requerit per poder sol·licitar i obtenir 
aquest reconeixement de crèdits i que en cap cas podrà ser inferior a 6 
mesos.  

2. El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir de 
l'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials 
no podrà superar, en conjunt, el 15% del total de crèdits que constitueixen 
el pla d'estudis.  

3. Tanmateix, els crèdits procedents de títols propis poden, excepcionalment, 
ser objecte de reconeixement en un percentatge superior al que assenyala el 
paràgraf anterior o, si escau, ser objecte de reconeixement en la seua 
totalitat sempre que el corresponent títol propi haja estat extingit i substituït 
per un títol oficial. 

4. La Comissió d'Estudis de Grau o Postgrau, a proposta de la Comissió 
Acadèmica del Títol o de la Comissió de Coordinació Acadèmica respectiva, 
pot acceptar l'excepcionalitat assenyalada en el paràgraf anterior, sempre 
que els crèdits aportats per al seu reconeixement corresponguen a un títol 
propi de la Universitat de València i es donen les circumstàncies per fer-ho 
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que estableix l'article 6.4 del Reial Decret 1393/2007, modificat pel Reial 
Decret 861/2010, de 2 de juliol.  

 

Article 7. Reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments superiors 
oficials no universitàries. 

1. Poden ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres 
ensenyaments superiors oficials, sempre que quede acreditat que els 
continguts de la formació superada i la càrrega lectiva d'aquesta siga 
equivalent a aquella per què se sol·licita el reconeixement. 

2. En el cas concret de qui acredite haver superat estudis de formació 
professional de grau superior, es tindrà en compte també el que estableix 
l'article 44.3 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació. 

 

Article 8. Reconeixement de crèdits en programes de mobilitat 

1. Els estudiants i les estudiantes de la Universitat de València que participen 
en programes de mobilitat, nacionals o internacionals, i hagen cursat un 
període d'estudis en altres institucions d'ensenyament superior, obtindran el 
reconeixement que es derive de l'acord acadèmic corresponent.  

2. Així mateix, són objecte de reconeixement els crèdits cursats en 
ensenyaments oficials regulats mitjançant convenis o acords 
interuniversitaris que així ho recullen específicament. En ambdós casos, no 
cal l'informe que estableix l'article 12.1. 

 

Article 9. Reconeixement per participació en activitats culturals, 
esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació 

En els estudis de grau, es pot reconèixer fins un màxim de 6 crèdits per 
participar en activitats universitàries culturals, esportives, de representació 
estudiantil, solidàries i de cooperació, no programades en el marc del pla 
d'estudis cursat, d'acord amb el que estableix la normativa estatal i la 
reglamentació pròpia de la Universitat de València. 

En aquests casos, la formació reconeguda s’ha de computar com a crèdits 
optatius de la titulació. 

 

Procediment 

Article 10. Sol·licitud  

1. Els procediments de transferència o reconeixement s’han d'iniciar a 
instàncies de l’estudiant o estudianta.  

2. Les sol·licituds per a aquest tipus de procediments s'han de presentar en el 
Registre del centre a què estiguen adscrits els ensenyaments que es pretén 
cursar, o en qualsevol altre registre de la Universitat de València o dels 
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esmentats en l'art 38 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les 
Administracions Publiques i de Procediment Administratiu Comú. 

3. El termini de presentació ha de coincidir amb el període de matrícula de la 
titulació que curse la persona interessada.  

4. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació indicada en l'article 
següent. En cas contrari, es concedirà un termini de 5 dies per completar la 
documentació. Si, després d’aquest termini, no s’ha lliurat tota la 
documentació, s’entendrà que l’estudiant o la estudianta desisteix en la seua 
petició, per a la qual cosa s’emetrà una resolució de declaració de 
desistiment prèvia. 

 

Article 11. Documentació 

1.     En el cas de persones sol·licitants amb estudis superiors espanyols que no 
hagen conduït a l’obtenció d’un títol, que incloguen matèries, activitats o 
altra formació per a la qual es demane reconeixement, han d’aportar, en el 
moment de presentar-ne la sol·licitud, els programes o guies docents 
d’aquestes i acreditar, si és el cas, que han sol·licitat el trasllat del 
corresponent expedient acadèmic (estudis universitaris) des del centre 
d’origen a la Universitat de València. 

2.     En la resta de supòsits, cal aportar la Certificació Acadèmica Oficial (CAO), 
en la qual ha de constar la denominació de les matèries, els programes i els 
crèdits d’aquestes, el curs acadèmic i la convocatòria en què es van superar, 
i també les qualificacions obtingudes. Si s’escau, s’aportarà a més el 
Suplement Europeu al Títol. 

3.     L’acreditació de l’experiència professional i laboral, s’ha de fer mitjançant 
l’aportació de la documentació que en cada cas corresponga, preferentment: 

a)  Certificació de l’empresa o organisme en què es concrete que la 
persona interessada ha exercit o realitzat l’activitat laboral o 
professional per a la qual se sol·licita el reconeixement de crèdits, i el 
període de temps d’aquesta, que necessàriament ha de coincidir amb 
el que consta en l’informe de vida laboral. Aquest informe acreditarà 
l’antiguitat laboral en el grup de cotització que considere la persona 
sol·licitant que guarda relació amb les competències previstes en els 
estudis corresponents. 

b)   En cas de realitzar o haver realitzat activitats pel seu compte, 
certificat censal, certificat col·legial o qualsevol altra documentació 
que acredite que l’interessat o la interessada ha exercit efectivament 
l’esmentada activitat pel seu compte. 

4.    L’acreditació de la superació d’estudis corresponents a ensenyaments 
universitaris no oficials s’ha de fer mitjançant l’aportació de la certificació 
acadèmica expedida per l’òrgan competent de la universitat en què es van 
cursar, el programa o guia docent de les assignatures cursades i, si és el 
cas, el corresponent títol propi. 
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5.    Per al reconeixement de crèdits en programes de mobilitat s’ha de tenir en 
compte l’acord d’estudis o de formació i el certificat de notes expedit per la 
universitat de destinació. 

6.    En el cas de reconeixement per participació en activitats culturals, 
esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, la 
documentació acreditativa ha de ser la que estableix el reglament aprovat 
per la Universitat de València relatiu a aquest tipus de reconeixements. 

7.   Per efectuar la transferència de crèdits serà suficient presentar la certificació 
acadèmica emesa per la Universitat de procedència. En el cas de trasllats 
interns, el centre receptor ha d’efectuar la transferència de crèdits tenint en 
compte la informació acadèmica que hi ha de l’estudiant o la estudianta a la 
Universitat de València. 

8.    En el cas d’estudis cursats a centres estrangers d’ensenyament superior de 
països que no siguen de la Unió Europea, l’esmentada documentació s’ha de 
presentar degudament legalitzada, traduïda per traductor jurat a una de les 
dues llengües oficials de la Universitat de València, i ser original, o en el seu 
cas aportar-ne una còpia per confrontar-la en el moment de la presentació. 

9.    No cal presentar la documentació referida en els apartats anteriors quan el 
reconeixement es refereix a estudis cursats a la Universitat de València. 

 

Article 12. Resolució 

1. Són competents per resoldre aquests procediments el degà o degana i el 
director o directora del centre al qual estiguen adscrits els ensenyaments 
que es pretenen cursar, vist l’informe previ de la Comissió Acadèmica del 
Títol corresponent, en el cas d'estudis de grau, o de la Comissió de 
Coordinació Acadèmica, quan es tracte de màster o doctorat. No cal aquest 
informe quan se sol·licite, exclusivament, la transferència de crèdits ni en 
els supòsits que es contenen en l’article 13.6 d’aquest reglament. 

2. El termini màxim per emetre la resolució és d'un mes, comptador a partir de 
l’acabament del termini de presentació de sol·licituds. En el cas que no es 
resolga expressament en l'esmentat termini, s'entendrà desestimada la 
petició.  

3. Contra aquestes resolucions, la persona interessada pot presentar recurs 
d'alçada davant el rector de la Universitat de València, dins dels termini d'un 
mes comptador a partir de l’endemà de la seua recepció. 

 

Article 13. Efectes de la resolució 

1. En qualsevol dels supòsits anteriors, la Comissió Acadèmica del Títol 
corresponent, en el cas d'estudis de grau, o la Comissió de Coordinació 
Acadèmica, quan es tracte d'estudis de màster o doctorat, ha de determinar 
en la corresponent resolució quins mòduls, matèries o assignatures del pla 
d'estudis són reconegudes. Així mateix, la Comissió pot recomanar a 
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l’estudiant o la estudianta en la resolució de cursar voluntàriament aquelles 
matèries/assignatures en què s'aprecien mancances formatives. 

2. La resolució del procediment dona dret a la modificació de la matrícula en 
funció del resultat d'aquesta. Els crèdits reconeguts s'incorporaran a 
l'expedient de la persona interessada, i se n’hi especificarà la tipologia en 
cada cas, alhora que s’hi assenyalarà el nombre de crèdits i la denominació 
de “reconegut”. 

3. En l'expedient ha de constar la qualificació obtinguda, que s'obtindrà a partir 
de les matèries objecte de reconeixement, d'acord amb els criteris següents: 

a) Reconeixement d'una matèria a partir d'una altra matèria: a la 
matèria reconeguda s’assignarà la nota obtinguda en la matèria 
objecte de reconeixement.  

b) Reconeixement d'una matèria a partir de diverses matèries: a la 
matèria reconeguda s’assignarà una nota obtinguda com a mitjana 
ponderada de les notes obtingudes en les matèries objecte de 
reconeixement. 

c) Reconeixement de diverses matèries a partir d'una matèria: a totes 
les matèries reconegudes s'assignarà la nota obtinguda en la matèria 
objecte de reconeixement.  

d) Reconeixement de diverses matèries a partir de diverses matèries: a 
totes les matèries reconegudes s’assignarà una nota obtinguda com a 
mitjana ponderada de les notes obtingudes en les matèries objecte 
de reconeixement. 

Aquestes qualificacions, una vegada incorporades a l'expedient, s’han de 
tenir en compte per a la seua baremació. 

4. Excepció al que disposa l'apartat anterior són els crèdits reconeguts per 
activitats universitàries de participació, experiència laboral o professional, o 
per ensenyaments universitaris no oficials, que s’han d’incorporar a 
l'expedient de la persona interessada sense qualificació. Així, no computaran 
a l’efecte de baremació de l'expedient. 

5. Tots els crèdits obtinguts per l'estudiant o la estudianta en els 
ensenyaments oficials que haja cursat en qualsevol universitat, els 
transferits, els reconeguts i els superats per a l'obtenció del corresponent 
títol, han de constar en el Suplement Europeu al Títol. 

6. Les resolucions de reconeixements de crèdits establertes sobre la base del 
que assenyala aquest reglament, es consideren regles precedents i seran 
aplicades directament a les noves sol·licituds que coincidisquen amb les 
mateixes situacions acadèmiques. Aquests antecedents s’han de fer públics 
en les pàgines web dels centres responsables de la titulació amb anterioritat 
a l'inici del termini de presentació de sol·licituds. 

 



 
 
 

9 
 

Article 14. Taxes 

Per l'estudi de les sol·licituds i la incorporació a l'expedient dels crèdits 
reconeguts, es meritaran les taxes establertes per la comunitat autònoma per a 
cadascun d'aquests supòsits.  

No meritarà pagament de taxes la transferència de crèdits entre expedients 
d'altres estudis de la Universitat de València. 

 

Disposició derogatòria. Queden derogats el Reglament de transferència i 
reconeixement de crèdits aprovat per Consell de Govern de 16 de febrer del 
2010 i les Directrius per al reconeixement de crèdits en estudis conduents a 
l'obtenció de títols de màster i doctorat aprovades per acord 191/2009 de 3 de 
novembre del Consell de Govern, i també qualsevol altra norma d'igual o menor 
rang que contradiga l'actual.  

 

Disposició final. Aquesta normativa entra en vigor l'endemà de la seua 
aprovació i és aplicable als estudis que regula el RD 1393/2007. 

 
 

Aprovat pel Consell de Govern de 24 de maig de 2011. ACGUV 126/2011 
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ANNEX I 
 
Vinculació dels títols a les branques de coneixement que estableix el RD 
1393/2007, elaborats per la Universitat de València a l’empara del RD 
1497/1987, i també les seues equivalents,  
 
Títols de la branca de Ciències Socials i Jurídiques 
Diplomat en Biblioteconomia i Documentació 
Diplomat en Ciències Empresarials 
Diplomat en Logopèdia 
Diplomat en Relacions Laborals 
Diplomat en Treball Social 
Diplomat en Turisme 
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses 
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública 
Llicenciat en Dret 
Llicenciat en Economia 
Llicenciat en Psicologia 
Llicenciat en Sociologia 
Diplomat en Educació Social 
Mestre, especialitat en Audició i Llenguatge 
Mestre, especialitat en Educació Musical 
Mestre, especialitat en Educació Infantil 
Mestre, especialitat en Educació Física 
Mestre, especialitat en Educació Especial 
Mestre, especialitat en Educació en Llengua Estrangera 
Mestre, especialitat en Educació Primària 
Llicenciat en Pedagogia 
Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 
Llicenciat en Comunicació Audiovisual 
Llicenciat en Periodisme 
 
Títols de la branca d’Arts i Humanitats 
Llicenciat en Filologia Alemanya 
Llicenciat en Filologia Catalana 
Llicenciat en Filologia Clàssica 
Llicenciat en Filologia Francesa 
Llicenciat en Filologia Hispànica 
Llicenciat en Filologia Anglesa 
Llicenciat en Filologia Italiana 
Llicenciat en Geografia  
Llicenciat en Història de l’Art 
Llicenciat en Història 
Llicenciat en Filosofia 
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Títols de la branca de Ciències 
Diplomat en Òptica i Optometria 
Llicenciat en Física 
Llicenciat en Matemàtiques 
Llicenciat en Biologia 
Llicenciat en Ciències Ambientals  
Llicenciat en Química 
 
Títols de la branca d’Enginyeria i Arquitectura 
Enginyer tècnic en Telecomunicació, especialitat en Telemàtica 
Enginyer tècnic en Telecomunicació, especialitat en Sistemes Electrònics 
Enginyer en Informàtica 
Enginyer en Química 
 
Títols de la branca de Ciències de la Salut 
Diplomat en Infermeria 
Diplomat en Podologia 
Diplomat en Fisioteràpia 
Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica 
Llicenciat en Farmàcia 
Llicenciat en Medicina 
Llicenciat en Odontologia 
 
 
Nota explicativa 
En el cas d’estudiants que hagen cursat estudis només de segon cicle o el 
segon cicle d’una titulació procedent d’un primer cicle distint, els 
reconeixements de les matèries de formació bàsica de branca són aquelles de la 
branca de coneixement de la titulació del primer cicle. 
 
Títols només de segon cicle 
Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres 
Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat 
Llicenciat en Ciències del Treball 
Llicenciat en Criminologia 
Llicenciat en Humanitats 
Llicenciat en Traducció i Interpretació 
Llicenciat en Psicopedagogia 
Llicenciat en Bioquímica 
Llicenciat en Ciència i Tecnologia dels Aliments 
Enginyer en Electrònica 
 

 


