
 

Procediment i Criteris d'admissió  

als estudis de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida 
Aprovats en Comissió d’Estudis de Grau en Medicina de 6 de novembre de 2019 

Aprovats en Comissió d’Ordenació Acadèmica de la Universitat de Lleida de 22 de novembre de 2019 

 

 

1. Aquest procediment i criteris són d'aplicació per a totes les sol.licituds presentades per 

accedir als estudis de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida via reconeixement 

de crèdits o via convalidacions d'estudis estrangers parcials o totals. 

 

2. Documentació que cal presentar: 

 

a) L'estudiantat que hagi cursat estudis a la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida 

únicament haurà de presentar la sol.licitud i abonar la taxa establerta al Decret de preus 

vigent en el termini que estableixi la Universitat de Lleida. Serà el Negociat 

Academicodocent del Campus de Ciències de la Salut qui aporti la documentació que 

consta en els seus arxius i acrediti si l'estudiantat compleix o no els requisits de 

permanència en el centre. 

 

b) La resta d'estudiantat haurà de presentar la sol.licitud, un certificat acadèmic amb les 

qualificacions obtingudes i la nota mitjana de l'expedient calculada segons el RD 

1125/2003, la resta de documentació que s’especifiqui a la Normativa Acadèmica dels 

Graus vigent, i abonar la taxa establerta en el Decret de preus vigent en el termini que 

fixi la Universitat de Lleida. Caldrà també que acrediti que compleix amb els requisits de 

permanència en el centre des del qual presenta la sol.licitud. 

 

c) La documentació expedida a l'estranger haurà de complir amb els mateixos requisits de 

legalitat que la Normativa Acadèmica vigent exigeixi per a l'accés via preinscripció 

universitària per a graus i màsters. 

 

 L'estudiantat amb estudis cursats a l'estranger haurà d'acreditar el càlcul de la nota 

mitjana de l'expedient aportant el document de declaració d'equivalència de la nota 

mitjana que expedeix Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA). En cas de no fer-ho, s'informarà la persona interessada que disposa de 10 dies 

per presentar la documentació requerida. Si no ho fa, es desestimarà la sol.licitud. 

 

CRITERIS 

 

3. Per a ésser admès via reconeixement de crèdits o via convalidacions estrangeres parcials 

o totals al grau en Ciències Biomèdiques o al grau en Nutrició Humana i Dietètica de la 

Universitat de Lleida caldrà complir el següent requisit acadèmic: 

 

 En base a la proposta de reconeixement que faci el propi estudiant, S'hauran de poder 

reconèixer un mínim de 30 crèdits a la titulació destí. 

 



4. Per a ésser admès via reconeixement de crèdits o via convalidacions estrangeres parcials 

o totals al grau en Medicina de la Universitat de Lleida caldrà complir el següent requisit 

acadèmic: 

 

 En base a la proposta de reconeixement que faci el propi estudiant, s'hauran de poder 

reconèixer un mínim de 60 crèdits a la titulació de destí, dels quals almenys 

40 s'han de correspondre amb assignatures del primer curs del grau en 

Medicina de la Universitat de Lleida. Tenint en compte aquest criteri, no es farà 

l'estudi de reconeixement de les sol.licituds que presentin menys de 60 crèdits aprovats 

(exclosos els reconeguts) en la titulació des de la qual se sol.licita el trasllat en la data de 

finalització del termini de presentació de les sol.licituds. 

 

En el supòsit de sol.licituds presentades per l'estudiantat del grau en Ciències 

Biomèdiques de la Universitat de Lleida per a accedir als estudis del grau en Medicina, 

s'hauran de poder reconèixer un mínim de 60 crèdits a la titulació de destí, dels 

quals almenys 38 s'han de correspondre amb assignatures del primer curs del 

grau en Medicina. Aquesta excepcionalitat respon a què el pla d'estudis del grau en 

Ciències Biomèdiques de la Universitat de Lleida només té una correspondència de 38 

crèdits amb el primer curs del grau en Medicina. 

 

PROCEDIMENT 

 

5. Durant el mes de gener es farà públic al web de cada grau el nombre de places ofertades, 

que no podrà ser superior al nombre de vacants que s'hagin produït a la titulació pels 

trasllats de sortida des de la data oficial d'inici del curs acadèmic fins el dia 31 de 

desembre de l'any immediatament anterior. 

 

6. Es farà una reserva de dues places per a les sol.licituds d'estudiants de la mateixa Facultat 

de Medicina de la Universitat de Lleida. que volen accedir als estudis del grau en Medicina 

i cursen altres titulacions de la mateixa branca de coneixement. 

 

En el cas que el nombre de places ofertes al grau en Medicina sigui igual o inferior a 

dues, la Comissió d'estudis es reserva la possibilitat de valorar únicament les sol.licituds 

presentades per l'estudiantat que cursi estudis en les altres titulacions de la mateixa 

Facultat de Medicina. Aquest acord, si s'arriba a adoptar, es farà públic al web del grau 

en Medicina en el mateix moment en què es publiqui el nombre de places ofertes. 

 

7. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol.licituds, aquestes s'ordenaran en tres 

blocs de prelació: 

 

 Primer bloc: sol.licituds d'estudiants que cursin estudis en la Facultat de Medicina de 

la Universitat de Lleida 

 

 Segon bloc: sol.licituds d'estudiants que cursin estudis en una universitat que formi 

part de l'Espai Europeu d'Educació Superior i compatibilitzin els crèdits amb el sistema 

ECTS.  

 

En el cas de les sol.licituds per accedir al grau en Medicina, es donarà preferència a 

l'estudiantat que ja estigui cursant els estudis de Medicina. 

  



 Tercer bloc: sol.licituds d'estudiants que cursin estudis en una universitat que sigui 

aliena a l'Espai Europeu d'Educació Superior.  
 

En el cas de les sol.licituds per accedir al grau en Medicina, es donarà preferència a 

l'estudiantat que ja estigui cursant els estudis de Medicina. 

 
8. Dins de cadascun d'aquests blocs de prelació, s'ordenaran les sol.licituds segons el criteri 

següent: 

 

 Primer criteri: sol.licituds d'estudiants que hagin realitzat les Proves d'Accés a la 

Universitat en un centre de secundària adscrit a la Universitat de Lleida. 

 

 Segon criteri: sol.licituds d'estudiants que hagin realitzat les Proves d'Accés a la 

Universitat en un centre de secundària adscrit a qualsevol altra universitat catalana. 

 

 Tercer criteri: sol.licituds d'estudiants que hagin realitzat les Proves d'Accés a la 

Universitat fora de Catalunya. 

 

Cal que l'estudiantat acrediti aquesta informació en el certificat acadèmic o bé presenti 

còpia compulsada de la targeta de les Proves d'Accés a la Universitat. En cas de no fer-

ho, s'informarà la persona interessada que disposa de 10 dies per presentar la 

documentació requerida. Si no ho fa, es desestimarà la sol.licitud. 

 

9. Finalment, es prioritzaran les sol.licituds (prèviament classificades segons blocs i criteris) 

per la nota mitjana de l'expedient acadèmic, segons el càlcul establert en el RD 

1125/2003.  

 

 Les sol.licituds presentades per accedir al grau en Medicina de l'estudiantat de la resta 

de titulacions de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida, únicament es tindran 

en compte si la nota mitjana de l'expedient en la data que finalitzi el termini de 

presentació de sol.licituds és igual o superior a 8,00.  

 

10. Un cop prioritzades les sol.licituds per blocs de prelació, criteris i nota mitjana de 

l'expedient, es farà únicament l'estudi de tantes sol.licituds com places vacants hagi 

 publicitat la Facultat a cadascuna de les titulacions, tenint en compte la reserva de dues 

places al grau en Medicina per a l'estudiantat que cursi estudis en altres titulacions de la 

mateixa Facultat de Medicina. La resta de sol.licituds restaran en llista d'espera i 

únicament es farà l'estudi si es produeix alguna vacant en les places assignades. 

 

Només en el supòsit que s'esgoti la llista d'espera s'obrirà el segon termini de sol.licitud 

de convalidacions estrangeres parcials o totals que preveu la Universitat de Lleida a la 

seva Normativa per al mes de setembre. 

 

11. La relació de les prioritzacions, de les sol.licituds admeses i de la llista d'espera es 

publicarà al web de cada grau de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida en 

un termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de finalització del termini de 

presentació de sol.licituds. Així mateix, l'estudiantat admès rebrà la notificació de la seva 

admissió de manera particular a la vegada que la resolució amb els crèdits que se li 

convaliden o reconeixen. 

 



12. En el web de cada grau es publicarà la data en què es donarà per tancat el procediment 

d'admissió al grau via reconeixement de crèdits o via convalidacions estrangeres parcials 

o totals. 

 

13. Observacions: 

 

a) Es valoraran exclusivament els crèdits que ja estiguin aprovats en la data de 

finalització del termini de presentació de sol.licituds. Qualsevol modificació en 

l'expedient acadèmic que sigui feta amb posterioritat a aquesta data no serà tinguda 

en compte per a l'estudi. Tampoc s'acceptarà cap certificat acadèmic expedit en una 

data posterior a la del tancament del termini de presentació de sol.licituds. 

 

b) En el cas de les sol.licituds per accedir al grau en Medicina de la Universitat de Lleida 

únicament seran susceptibles de ser reconeguts els crèdits matriculats i aprovats en 

la titulació de Medicina. No es farà el reconeixement de crèdits prèviament reconeguts 

en altres universitats o d'aquells obtinguts en altres titulacions diferents a la de 

Medicina. 


