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L’accés a la universitat. La Universitat de València 



Estructura de la prova d’accés en dos fases 
General Específica 

Obligatòria (Batxiller) Opcional 

Valora maduresa i destreses 
bàsiques 

Valora coneixements i capacitats 

4 Matèries comuns* Àmbits disciplinaris concrets 

1 Matèria de Modalitat  
triada per l’estudiant 

Fins a 4 Matèries de Modalitat**  
triades per l’estudiant 

Validesa: indefinida Validesa: dos cursos  

* Llengua castellana i literatura,  
   Història de la filosofia o d’Espanya,  
   Llengua estrangera,  
   Llengua pròpia 

** Diferents de la de la fase general 

Càlcul de la nota  
 

 
Nota fase general: Mitjana dels exercicis 
 
Nota d’accés: 40% Fase General + 60% Batxiller 
 
Prova d’accés superada si Nota d’accés ≥ 5.0 
 
 

Nota d’admissió: Nota d’accés + a*M1 + b*M2 
 
a, b = paràmetres de ponderació (0.1, 0.2) 
M1, M2 = matèries específiques superades que 
proporcionen la millor nota d’admissió 

Les Proves d’Accés a la Universitat, curs 2013 - 2014 



Les Proves d’Accés a la Universitat, curs 2013 - 2014 
 Dos fases: juny i juliol 

Calendari 
Primera fase Segona fase 

Inscripció  2 –  5 juny 1 – 3 juliol 

Realització 10, 11, 12 juny 8, 9, 10 juliol 

Lliurament notes 20 juny 17 juliol 

 Hi haurà una única preinscripció 

 L’adjudicació de vacants en la UV als estudiants de la llista d’espera NO serà presencial 

• Publicació de vacants, dates, adjudicacions, ... en la web de la UV 
• Els estudiants han de marcar que volen continuar en la llista d’espera 
• Adjudicació tenint en compte les preferències de l’estudiant i en rigorós ordre de la llista d’espera 

Llistes d’espera a la Universitat de València 



L’accés a la Universitat en el futur. la LOMCE 
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L’accés a la Universitat en el futur. la LOMCE 



Període transitori per als estudiants d’altres sistemes educatius 



Resum de l’aplicació de la LOMCE a l’accés universitari 

 Les PAU encara es realitzaran en 2014, 2015 i 2016 

 Per al curs 2017-2018 es farà revàlida. A alguns efectes serà “equivalent” a la fase general 

 Les universitats podran fixar procediments o proves (excepcionalment) d'admissió 

 Aquestes proves poden ser compartides per les universitats i tindre reconeixement mutu 

 Per al estudiants de batxiller europeu o similar, i els estudiants de CFGS la nova normativa  

     d’accés s’aplica aquest curs, si bé en aquest període transitori realitzaran la fase específica  



Les Proves d’Accés a la Universitat: un element d’ordenació 



Les Proves d’Accés a la Universitat: un element d’ordenació 

Resultats globals per universitats, PAU 2012-2013 



Resultats globals per centres, PAU 2012-2013 

Les Proves d’Accés a la Universitat: un element d’ordenació 



L’oferta formativa de graus de la Universitat de València 

53 Graus, 5 Dobles Titulacions i 9 Programes Internacionals 

Branca d’Arts i Humanitats – 9 Graus 

• Estudis Anglesos 
• Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures 
• Filologia Catalana 
• Filologia Clàssica 
• Llengües Modernes i les seues Literatures (Francès, Alemany, Italià)  
• Traducció i Mediació Interlingüística (Anglès, Francès, Alemany) 

• Filosofia 

• Història 
• Història de l’Art 



L’oferta formativa de graus de la Universitat de València 

Branca de Ciències de la Salut – 11 Graus i 1 doble titulació 

• Medicina 

• Odontologia 

• Infermeria 

• Podologia 

• Fisioteràpia 

• Ciència i Tecnologia dels Aliments 

• Farmàcia 

• Nutrició Humana i Dietètica  

• Òptica i Optometria 

• Psicologia 

• Logopèdia 

Doble titulació Farmàcia – Nutrició Humana i Dietètica 



L’oferta formativa de graus de la Universitat de València 

Branca de Ciències Socials i Jurídiques – 20 Graus 

• Administració i Direcció d’Empreses 
• Economia  
• Finances i Comptabilitat  
• Turisme 
• Negocis Internacionals/International Business 

• Relacions Laborals i Recursos Humans 
• Sociologia  
• Treball Social  

• Dret 
• Ciències Polítiques i de l’Administració Pública 
• Criminologia 

• Mestre/a en Educació Infantil  
• Mestre/a en Educació Primària  

• Comunicació Audiovisual 
• Periodisme 

• Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 

• Informació i Documentació 
• Geografia i Medi Ambient 

• Pedagogia 
• Educació Social 



L’oferta formativa de graus de la Universitat de València 

Branca de Ciències Socials i Jurídiques – Programes Dobles Titulacions 

 Administració i Direcció d’Empreses - Dret 

 Dret – Ciències Polítiques 

 Dret – Criminologia 

 Sociologia – Ciències Polítiques 

Titulacions Universitat de València Titulacions  UV - Internacionals 

 International Business 
University of Heilbronn 
Euromed Management de Marseille 
Nottingham Trent University 
University of Hertfordshire 
Hochschule Bremen 
University of North Carolina at Wilmington 

Université de Nantes. Institut d’Economie et de Management 

 Administració i Direcció d’Empreses 
  Economia 

Román Giménez Cuñat (alumno máster historia contemporánea) 
Enrique Fco. Miñana Guillem (aparece como persona no vinculada este año, pero tiene correo alumni) 

Université de Toulouse 
 Dret 



L’oferta formativa de graus de la Universitat de València 

 Mestre. Educació Infantil 

 Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 

Román Giménez Cuñat (alumno máster historia contemporánea) 
Enrique Fco. Miñana Guillem (aparece como persona no vinculada este año, pero tiene correo alumni) 

Extensió Universitària d’Ontinyent 

 Administració i Direcció d’Empreses 

Les classes teòriques i pràctiques s’impartiran en les instal·lacions esportives municipals 



L’oferta formativa de graus de la Universitat de València 

Branca de Ciències – 7 Graus Branca d’Enginyeria i Arquitectura  
– 6 Graus 

• Biologia 

• Biotecnologia 

• Bioquímica i Ciències Biomèdiques 

• Ciències Ambientals 

• Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 
• Enginyeria Telemàtica 
• Enginyeria Informàtica 
• Enginyeria Multimèdia 
• Enginyeria Química 
• Enginyeria Electrònica Industrial 

• Matemàtiques 

• Química 

• Física 



Requisits 
 
  Administració d’Empreses 
  Dret 
  Economia 
  Farmàcia 
  Finances i Comptabilitat 
  International Business  
  Medicina 
  Psicologia 

Docència en Anglès 

Avantatges 

 Nivell d’anglès B2 

 Menció en el Suplement Europeu al Títol 

 Criteri preferent en borsa Erasmus de la GV 

Pla de Millora de Formació i Docència en Anglès 

 Formació en anglès en els primers cursos 
 Acreditació d’anglès 

Grups ARA en 8 titulacions 



Programes d’acollida i d’incorporació 

Assignatura d’incorporació als estudis, en 26 Titulacions 

Programa d’estudiants mentors 

Estudiant 
Mentoritzat 

16 Centres 

Estudiant 
Mentor Formació Supervisió 

500 estudiants 
125 professors SeDI / Centre 

 Afavorir la integració dels estudiants en la Universitat 
 Formar-los en competències transversals: acadèmiques, personals 



Més informació sobre l’accés i les titulacions de la Universitat de València 

http://www.uv.es 



Gràcies per la seua atenció  
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