
 
 

ACCÉS ALS ESTUDIS DEL GRAU D’INFERMERIA AMB UN MÍNIM DE 30 CRÈDITS RECONEGUTS 

S’annexa la llista de sol·licituds d’admissió rebudes amb estudis de procedència estrangers dels quals 
no disposem de la documentació necessària: 

 

ACLARIMENTS SOBRE LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR: 

Certificació acadèmica de l’estudi d’origen: Cal el certificat oficial amb una signatura digital vàlida o 
codi de verificació segur. Si la signatura és manuscrita caldrà presentar al registre de la Universitat de 
Girona original i fotocòpia o fotocòpia compulsada. 

Documentació acreditativa de l’accés a la universitat: Si a la certificació acadèmica no s’acredita 
l’accés caldrà adjuntar la documentació acreditativa de l’accés a la Universitat i aquesta documentació 
caldrà que tingui una signatura digital vàlida o codi de verificació segur. Si la signatura és manuscrita 
caldrà presentar al registre de la Universitat de Girona original i fotocòpia o fotocòpia compulsada. 

Pla d’estudis segellat per la Universitat 

Fotocòpia dels programes de les assignatures aprovades segellada pel centre d’origen: Cal presentar 
al registre de la Universitat de Girona la fotocòpia dels programes amb el segell original o bé hauran 
de tenir una signatura digital vàlida o codi de verificació segur. 

Acreditació de la competència del sol·licitant en les llengües d’impartició de l’estudi 
(castellà/català): S’admetrà com a vàlida una declaració signada de l’estudiant en la qual declari que 
coneix aquestes llengües de manera suficient per poder seguir les classes. Aquest document haurà de 
tenir una signatura digital vàlida. Si la signatura és manuscrita caldrà presentar al registre de la 
Universitat de Girona l’original de la declaració. 

Declaració d’equivalència de la nota mitjana de l’expedient acadèmic d’estudis cursats a l’estranger: 
Document emès pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. 
 

Tota la documentació caldrà que disposi de signatura digital vàlida o codi de verificació segur, en 
cas contrari caldrà presentar els originals i una fotocòpia al registre de la Universitat de Girona 

 

TOTS AQUESTS DOCUMENTS EXPEDITS A L’ESTRANGER CALDRÀ QUE: 

- Siguin oficials i estiguin expedits per les autoritats competents per fer-ho, d’acord amb 
l’ordenament jurídic del país de què es tracti 

- S’han de presentar legalitzats per via diplomàtica o, si s’escau, mitjançant la postil·la del 
Conveni de la Haia. Aquest requisit no s’exigeix als documents expedits per les autoritats dels 
Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. 
Les legalitzacions hauran de disposar d’una signatura digital vàlida o codi de verificació segur. 
En cas contrari caldrà presentar al registre de la Universitat de Girona original i fotocòpia 

- Han d’anar acompanyats, si escau, de la corresponent traducció oficial al català o castellà o 
anglès 

 



 
 
 

LLOC DE PRESENTACIÓ 

Si la documentació està signada digitalment amb una signatura vàlida o disposa de codi de verificació 
segur, entreu de nou a l’aplicació i adjunteu la documentació correcta al camp corresponent. 

En cas contrari, és a dir, que les signatures i els segells siguin manuscrits, será necessari presentar els 
originals i una fotocòpia a l’Oficina Central de Registre de la Universitat de Girona (plaça Sant 
Domènec, 3 – Girona). 
 

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ 

La data límit perquè les persones sol·licitants presentin la documentació serà el 17 de maig. La no 
presentació d’aquesta documentació en el termini indicat suposarà l’exclusió de la sol·licitud per 
manca de documentació. 



 

NOM COGNOMS DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 
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DIEME MAIMOUNA ARENA - Certificació acadèmica de l’estudi d’origen 
- Pla d’estudis segellat per la Universitat d’origen 
- Programes de les assignatures superades segellats pel centre d’origen 
- Acreditació de la competència del sol·licitant en les llengües d’impartició de 

l’estudi 
- Declaració d’equivalència de la nota mitjana de l’expedient acadèmic 

d’estudis cursats a l’estranger 
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