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Directrius per al reconeixement de crèdits  en estudis conduents a 

l’obtenció dels títols de màster universitari i Doctor1 
 

 
 
L’actual ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, configurada pel Reial Decret 
1393/2007, de 29 d’octubre, garanteix els drets acadèmics adquirits pels estudiants i 
estudiantes conforme a sistemes educatius anteriors, alhora que possibilita que aquestos 
cursen les noves ensenyances i obtinguen els corresponents títols. A aquest efecte, 
s’habilita a les universitats a fi que, en exercici de la seua autonomia universitària, 
determinen, si així ho consideren pertinent, la formació addicional necessària que hauran de 
cursar per la seua obtenció. 
 
A més a més, la disposició addicional segona de la citada norma reconeix el dret dels 
alumnes que hagueren començat estudis conforme a anteriors ordenacions universitàries a 
què puguen “accedir a les ensenyances regulades en aquest reial decret [...] d’acord amb 
l’establert en aquest reial decret i en la normativa de la pròpia universitat”. 
 
En aquest sentit, la disposició addicional quarta del RD 1393/2007 habilita expressament a 
les universitats per a què, “en l’àmbit de la seua autonomia, puguen reconéixer crèdits” als 
qui estiguen en possessió d’un títol de Llicenciat, Arquitecte o Enginyer, “tenint en compte 
l’adequació entre les competències i els coneixements derivats de les ensenyances cursades 
i els previstos en el pla d’estudis de Màster sol·licitat”. Així mateix, i d’acord amb 
l’exposició de motius del reial decret 1393/2007 aquesta Universitat de València entén que 
aquesta previsió de reconeixement és extensiva als estudiants que estiguen en possessió del 
títol de Doctor o que hagueren cursat parcialment els estudis de doctorat conforme a 
ordenacions anteriors. 
 
Per últim, l’article 6.2 del RD 1393 defineix el concepte de reconeixement com 
“l’acceptació per una universitat dels crèdits que, havent estat obtinguts en unes 
ensenyances oficials, en la mateixa o d’altra universitat, són computats en altres distintes a 
efectes de l’obtenció d’un títol oficial”. 
 
Per tot el que s’ha exposat, i en exercici l’anterior habilitació reglamentària, el Consell de 
Govern de la Universitat de València, ha considerat oportú fixar un marc comú per al 
reconeixement de crèdits en els estudis oficials de màster i doctorat, i a aquest efecte, 
estableix les següents directrius a les que hauran de subjectar-se els expedients de 
reconeixements de crèdits: 

                                                 
1 Aquest document ha estat informat per la Comissió d’estudis de postgrau i està pendent d’aprovació pel 
Consell de Govern. 
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Primera.- Directius per al reconeixement de crèdits en els estudis oficials de màster i 
Doctorat. 

a) No es podran reconéixer més de 45 crèdits ECTS en els estudis de màster oficial o 
període formatiu del Programa de Doctorat com a conseqüència de competències 
adquirides en els cursos o programes de doctorat regulats conforme a anteriors 
ordenacions. 

b) En cap cas és possible reconèixer el mòdul, assignatura o matèria del Treball de Fi 
de Màster, Projecte de Fi de Màster, Treball d’investigació o equivalent, així com 
aquelles pràctiques professionals vinculades per Ordre Ministerial al títol de Màster. 

c) El Diploma d’Estudis Avançats obtingut d’acord amb allò disposat en el Reial 
Decret 778/1998, de 30 d’abril no és equivalent al màster i per tant, no cap un 
reconeixement automàtic entre tots dos títols. 

d) Només es poden reconèixer crèdits obtinguts en ensenyances oficials universitàries. 
 
Segona.- Procediment. 

a) Les Comissions de Coordinació Acadèmica de Màster i Doctorat són les competents 
per a informar les sol·licituds de reconeixement. El Vicerector en matèria de 
postgrau resoldrà els expedients de reconeixement. 

b) Les assignatures del pla d’estudis de màster o del període de formació del Programa 
de Doctorat hauran d’aparéixer com a reconegudes, sent la seua qualificació la que 
es corresponga d’acord amb la normativa vigent. (Actualment l’ACGUV  12/2004, 
modificat per l’ACGUV 102/2008) 

 


