
València, 4 de juny de 2010. 

 

L’Escola Universitària d’Infermeria i Podologia de la Universitat de València, 

segons allò establert al punt 5 dels criteris de la Universitat de València per a la 

incorporació de titulats universitaris i titulades universitàries als nous Graus resultants 

de l’adaptació al EEES del sistema universitari oficial (aprovat segons Acord del 

Consell de Govern d’aquesta Universitat el 29 de setembre de 2009), oferirà un curs de 

formació addicional per als Diplomats i Diplomades en Infermeria. 

La proposta de curs de formació addicional té la finalitat de oferir un total de 

19,5 crèdits d’entre aquelles assignatures pròpies del Grau (veure taula adjunta) i que no 

estaven a la Diplomatura, de manera que els Diplomats i Diplomades puguen augmentar 

el seu expedient fins a 240 crèdits ECTS.   

Aquesta formació addicional, s’implantarà el proper curs 2010-2011 als 3 

centres de la Universitat de València on s’impartix el Grau d’Infermeria: l’Escola 

Universitària d’Infermeria i Podologia de la Universitat de València i els seus dos 

centres adscrits, l’Escola Universitària d’Infermeria La Fe i l’Escola Universitària 

d’Infermeria Sagrado Corazón, de Castelló. 

CURSO  ASIGNATURA  ECTS  HORAS 
TOTAL 

HORAS 
TEORIA 

HORAS 
PRACT 

HOR
AS 
LABO
RAT. 

HORAS 
INFOR
MAT. 

HORAS 
TUTORIA 

TOTAL  
HORAS 
PRESENCIALES 

Sociología 
genero y salud 

6  150  50  8      2  60 

Introducción a  la 
investigación  en 
la  disciplina 
enfermera 

6  150  38      20  2  60 

ADAPTACI
ÓN 

Trabajo  final  de 
grado 

7,5  225          180  180 

 
Aquest curs de Formació Addicional està pendent de ser aprovat per l’ANECA 
(Agència Nacional d’Avaluació i Acreditació), i en cas afirmatiu, la preinscripció 
s’obrirà a partir del mes de juliol. 
 
Així mateix, us comunique que per a una major informació del títol de Grau en 
Infermeria, podeu consultar la pàg. Web de l’EUIP ( http://www.uv.es/infermeria ) 
 
 
Atentament. 
 
EL DIRECTOR, 
Julio Fernández Garrido 


