
Homologació de títols estrangers d'educació superior als corresponents títols oficials universitaris 
espanyols de Grau que donen accés a professió regulada a Espanya, la possessió del qual és 
condició necessària per a l'accés a la mateixa. 

Normativa de la Universitat d'Alacant: https://sga.ua.es/va/normativa-academica/homologacion-titulos-

estrangers/requisits-formatius-complementaris-previs-a-l-homologacio-de-titols-estrangers-d-educacio-superior.html 

Els que estiguen en possessió d'un títol universitari oficial expedit per una universitat estrangera i 
desitgen que este tinga els mateixos efectes que el títol o grau acadèmic espanyol, hauran de 
sol·licitar la seua homologació en el Ministeri d'Educació. 

Requisits formatius complementaris 

Quan el Ministeri detecte carències en la formació acreditada per a l'obtenció del títol estranger, en 
relació amb l'exigida per a l'obtenció del títol espanyol amb què es pretén homologar, l'entitat de la 
qual no siga prou per a denegar l'homologació, esta quedarà condicionada a la prèvia superació per 
la persona interessada d'uns requisits formatius complementaris.  

Estos requisits formatius podran consistir en la superació d'una prova d'aptitud, en la realització 
d'un període de pràctiques, en la realització d'un projecte o treball o en la superació de cursos 
tutelats, que permeten esmenar les carències formatives advertides.  

La superació d'estos requisits es realitzarà a través d'una o unes quantes universitats espanyoles de 
lliure elecció per la persona sol·licitant, que tinga implantats els estudis conduents al títol espanyol 
al qual es referix l'homologació.  

Quan no supere els requisits formatius complementaris exigits en el termini de sis anys, computats 
a partir de l'endemà al de la notificació de la resolució, l'homologació condicionada perdrà la seua 
eficàcia, sense perjuí que, a partir d'eixe moment, puga sol·licitar la convalidació per estudis parcials.  

En cap cas podrà admetre's una nova sol·licitud d'homologació respecte de la mateixa titulació que 
haja sigut ja objecte d'homologació condicionada, inclús en el cas que la resolució d'homologació 
condicionada haja perdut la seua eficàcia al no haver-se superat els requisits formatius 
complementaris en el termini de sis anys establit en paràgraf anterior.  

D'acord amb la resolució del ministeri, l'equip deganal de la Facultat de Ciències de la Salut acordarà 
la relació d'assignatures del nostre pla d'estudis que haurà de superar la persona sol·licitant. 

Continguts: Seran els continguts ordinaris, públics, del curs corresponent, de les assignatures del 
nostre pla d'estudis. 

Matrícula: Haurà de presentar la sol·licitud en la Secretaria de la Facultat de Ciències de la Salut 
(termini: mesos de setembre i octubre), i abonar el pagament de les corresponents taxes, que 
permetrà concórrer a les dos convocatòries del curs acadèmic. 
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Modalitats de superació en la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat d'Alacant: 

1.- Prova d'aptitud: En el cas que la resolució del ministeri consistisca en la superació d'un mòdul 
teòric i pràctic, es realitzarà una prova d'aptitud, referida a assignatures concretes del nostre pla 
d'estudis. Consistirà en un examen escrit per assignatura sobre continguts formatius. Els programes 
de les proves seran els programes oficials i públics de les assignatures que apareixen en la guia 
acadèmica de cada assignatura i curs.  

Tribunal qualificador: La facultat nomenarà als membres que formen el tribunal qualificador, i podrà 
constituir-se un tribunal distint per cada una de les titulacions. 

El tribunal estarà constituït per cinc professors/as doctors que impartisquen ensenyances en les 
matèries incloses en les proves d'aptitud. 

La presidència correspondrà al professor o professora de major categoria i de més antiguitat. El 
Secretari o Secretària serà el professor o professora de menor categoria i antiguitat 

Si entre els membres del Tribunal no hi haguera cap especialista en alguna matèria o assignatures 
de què hagen d'examinar-se els candidats, el President podrà remetre els exàmens per a la seua 
correcció a l'àrea responsable d'impartir la assignatura o assignatures. 

Hi haurà 2 convocatòries (ordinària al maig i extraordinària al juliol). Al final de cada convocatòria, 
el Tribunal examinador farà pública una relació nominal amb les qualificacions obtingudes per les 
persones interessades, que s'expressaran en els termes d'apte/a o no apte/a.  

El Tribunal examinador fixarà les dates concretes de la prova amb una antelació mínima de 30 dies 
naturals, que es comunicarà a les persones interessades. 

2.- Realització d'un període de pràctiques 

En el cas que la resolució del ministeri consistisca en la superació d'un mòdul Pràcticum, la persona 
interessada haurà de realitzar les signatures Pràcticum que resolga l'equip deganal de la facultat. 

La tutorització i avaluació d'estos Pràcticum serà l'ordinària, és a dir, la mateixa que per als 
estudiants del grau i apareixerà en la guia acadèmica de cada assignatura Pràcticum i curs. 

Cada Pràcticum serà valorat pel professor/a de l'assignatura amb la qualificació d'apte/a o no 
apte/a. 

  

Per a ambdós modalitats: A partir de la publicació de les qualificacions, les persones interessades 

que no estiguen d'acord amb la qualificació obtinguda, podran formular les revisions o reclamacions 

que estimen oportunes, i s'aplicarà la normativa i el procediment per a la revisió i reclamació dels 

exàmens de la Universitat d'Alacant. 

 


