VNlVE�ITJ\.T
ID VAL EN

e ll\.

[AC09) Facultat
V

de

Ciéncies

de la

Activitat Física i rEsport

CANVI DE GRUP-SUBGRUP EN EL GRAU EN CIENCIAS
DE L'ACTIVITAT FISICA I L'ESPORT PER AL CURS
2019-20
Els canvis de grup tenen naturalesa excepcional; per la qual cosa, es recomana que abans
del procés de matrícula, tot l'estudiantat recabe tata la informació necessaria (horaris,
normatives, etc) amb l'objectiu de planificar i ordenar la seua matrícula amb la previsió de
la inexistencia de canvi algun; donades les dificultats per a poder realitzar
posteriorment modificacions.
1.- TERMINI, FORMA I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
1) Primer periode
a) Procediment no presencial
Durant el període comprés entre els dies 1 d'agost i el 8 de setembre de 2019 es podran
realitzar canvis en la matrícula des de la mateixa aplicació d'automatrícula en el "portal de
l'alumne".
b) Procediment presencial
Durant el període comprés entre els dies 9 i 13 de setembre de 2019 a les 14:00 hores es
podran sol-licitar canvis en la secretaria de la facultat, mitjanc;:ant la presentació d'una
sol-licitud de modificació de matrícula adrec;:ada al Dega de la Facultat.
11} Segon període.
En aquest període sois es podran presentar sol·licituds per a assignatures de segon
quatrimestre, mitjanc;:ant procediment presencial.
Durant el període comprés entre els dies 8 i el 17 de gener de 2020 a les 14:00 hores es
podran sol-licitar canvis en la secretaria de la facultat, mitjanc;:ant la presentació d'una
sol-licitud de modificació de matrícula adrec;:ada al Dega de la Facultat.
En les soHicituds s'exposara amb claredat els canvis soHicitats i els motius de la sol-licitud. La
instancia s'acompanyara de la documentació acreditativa deis motius de la sol-licitud.
Aquesta documentació també s'ha de reflectir en la instancia.
2.- CRITERIES D'ACCEPTACIÓ:
Es prioritzaran les sol·licituds de canvi amb causa justificada
lncompatibilitat horaria, malaltia, treball o altres.

acreditada documentalment.

Quan es tracte de sol·licituds per motius !abarais cal aportar el contracte de treball, alta en la
seguretat social i un certificat de !'empresa que acredite la incompatibilitat horaria.

