GRAU EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT:
ADAPTACIÓ, SI ESCAU, D'ESTUDIANTS DEL PLA ACTUAL (C352) AL PLA NOU (C353)
Plan nou C353: publicat en BOE de 12/06/19
Plan actual C352: (en procés d'extinció): publicat en BOE de 22/03/12
Calendari d'implantació del pla nou C353 i d'extinció del C352:
Matrícula y docència
Any acadèmic
Pla nou C353
Pla en procés d’extinció C352
2019/20
1º y 2º (*)
3º y 4º (***)
2020/21
1º, 2 y 3º (**)
4º (***)
2021/22
1º, 2º, 3º y 4º
- (***)

(*) A més s’oferiran per a la matrícula del pla C353 les assignatures de 3º i 4º cursos que són comuns
a tots dos plans (comparteixen el mateix codi i nom): 27524, 27525, 27527, 27528, 27526, 27529 i
algunes optatives.
(*) A més s’oferiran per a la matrícula del pla C353 les assignatures 4º curs que són comuns a tots
dos plans (comparteixen el mateix codi i nom): 27526, 27529 i algunes optatives.
Una vegada extingida la docència d'una asignatura del pla C352 (oferta curs 2019-20) i per a facilitar
la finalització en el seu pla d'estudis, durant 2 anys acadèmics més hi haurà matrícula amb dret a
avaluació i sense docència, respectant la Normativa de Permanència de la UA.
(**) Aquelles assignatures del pla C352 coincidents en codi i nom amb les assignatures del pla C353
se seguiran impartint, amb dret a matrícula i docència.
Requisits necessaris per a poder realitzar l'adaptació:
1.
Tenir expedient actiu (no haver-se traslladat o ser titulat) en la Universitat d'Alacant en el pla
C352.
2.
Complir amb la Normativa de Permanència de la UA.
3.
No finalitzar els estudis totalment en el curs 2018/19.
COL·LECTIU 1: Estudiants que han iniciat el pla C352 en la UA en el curs 2018/19:
Seran adaptats automàticament al pla C353 prèviament a la seua cita de matrícula per al curs
2019/20. D'aquest col·lectiu, els qui no desitgen ser adaptats hauran de sol·licitar-ho
expressament.
Exemple: en el cas que la/l'estudiant haja superat tot el 1er curs en el pla C352 en el 2018/19, podria
matricular-se en 2019/20 de tot 2º curs en el pla C353, excepte de l'assignatura 27510 TÈCNIQUES
D'ENTREVISTA I CONSELL NUTRICIONAL (ja superada) i matricular-se de la nova assignatura de 1º
27546 FONAMENTS D'ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ. Total 60 ECTS de matrícula en el 2019/20.

COL·LECTIU 2: Estudiants que han iniciat el pla C352 en la UA en el curs 2017/18 o anteriors:
Només seran adaptats al pla C353 en el cas que ho sol·liciten expressament.
Per a col·lectiu 1 i col·lectiu 2:
- L'adaptació és irreversible: Una vegada realitzada ja no és possible tornar al pla C352.

- No es pot estar en tots dos plans. Quan es realitza l'adaptació al pla C353 es tanca expedient en
C352.
- En cas d'adaptació, se'ls aplicarà de forma automàtica i sense cost econòmic la Taula d’Adaptacions
del pla C352 al C353.

DATA D'INTERÈS PER A la MATRÍCULA 2019/20
GRUP A.- Estudiants que han aprovat totes les assignatures matriculades en el 2018/19 en les
convocatòria C1, C2 i C3, tindran cita de matrícula per al curs 2019/20 els dies 10 i/o 11 de juliol de
2019, distribuït per franges horàries segons el rendiment acadèmic.
En conseqüència, si són del COL·LECTIU 1 (Estudiants que han iniciat el pla C352 en la UA en el curs
2018/19) i no desitgen ser adaptats (perquè tenen un alt nombre de crèdits superats en venir de
trasllat d'expedient o un alt reconeixement de crèdits) han de sol·licitar expressament la NO
adaptació del 26 al 28 de juny de 2019 (FORMULARI).
I si són del COL·LECTIU 2 (Estudiants que han iniciat el pla C352 en la UA en el curs 2017/18 o
anteriors) i desitgen ser adaptats (perquè tenen pocs crèdits superats) han de sol·licitar
expressament l'adaptació del 26 al 28 de juny de 2019 (FORMULARI).
GRUP B.- Estudiants amb assignatures pendents per a la C4 de 2018/19, tindran cita de matrícula els
dies 3, 4, 5 i/o 6 de setembre de 2019, distribuït per franges horàries segons rendiment acadèmic.
En conseqüència, si són del COL·LECTIU 1 i no desitgen ser adaptats han de sol·licitar expressament
la no adaptació del 22 al 24 de juliol de 2019 (FORMULARI).
Si són del COL·LECTIU 2 i desitgen ser adaptats han de sol·licitar expressament l'adaptació del 22 al
24 de juliol de 2019 (FORMULARI).
Aquest grup B d'estudiants, en principi rebran una cita de matrícula per al pla C352, però si
demanen l'adaptació al pla C353 rebran una nova cita que corregirà a l'anterior.

