
 

DOBLE TITULACIÓ 
INTERNACIONAL 

HISPANO-RUSSA EN 
CIÈNCIES POLÍTIQUES I 
DE L'ADMINISTRACIÓ 

PÚBLICA

Fundada l'any 1499, després que les autoritats
municipals redacten les seues primeres
constitucions. La butlla del Papa Alexandre VI,
de 1501, i el privilegi reial de Ferran el Catòlic,
de 1502, confirmaren la validesa de les seues
lliçons i graus. Inicialment comptava amb
estudis de Medicina, Dret, Filosofia i Teologia.
Al llarg dels més de cinc segles d'història, ha
anat creixent en paral.lel a la ciutat que l'acull i
ha experimentat grans transformacions. Avui
en dia és una Universitat Global amb més de
50.000 estudiants i una àmplia activitat
docent i investigadora en totes les àrees del
coneixement, la qual cosa la converteix en una
de les més importants d'Espanya.

Russian Presidential Academy
of National Economy and

Public Administration

Universitat de València

Fundada per Decret Presidencial el 20 de
setembre de 2010. Aquesta fundació va
suposar la fusió de dues acadèmies existents:
l’Acadèmia d’Economia Nacional (ANE), que es
va establir el 1977, i l'Acadèmia Russa
d'Administració Pública (RAPA), creada el 1991.
La fusió també va reunir altres 12 institucions
educatives estatals. L'ANE ha proporcionat
una educació empresarial de gran qualitat per
a una nova generació de líders. De la mateixa
manera, RAPA ha estat tradicionalment líder
nacional en la formació en gestió pública dels
funcionaris estatals i municipals actuals i
futurs.



Qué és?
Preinscripció i selecció

dels estudiants

Quina és la seua duració?

Quins compromisos
s'adquireixen?

Interessats: on dirigir-se

Un programa internacional de simultaneïtat d'estudis que permet
als seus participants obtenir la titulació de dues institucions
educatives ubicades a diferents països.
 
Els estudiants del programa de doble titulació obtindran dos títols
oficials:
 
a) El Grau en "State and Municipal Management", Specialization
"Politics and Law" (Russian-Spanish programme with advanced
study of foreign languages) de RANEPA, amb 240 ECTS (4 anys).
 
  b) El Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública de la
UV, amb 240 ECTS (4 anys).

Dirigit a A estudiants que hagin estat admesos per preinscripció en
el Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública. El
nombre d'estudiants d'intercanvi d'aquesta doble titulació serà de
3 a l'any.
 
A) PRESELECCIÓ:
 
1. Es prioritzarà per nota d'accés a la titulació.
2. Tindran prioritat els que puguin acreditar el coneixement de
l'idioma anglès en el moment de la preselecció.
 
En cas de quedar places vacants: podran triar-estudiants que no
compleixin el requisit lingüístic; en aquest cas, el / la estudiant
adquireix el compromís d'acreditar el nivell exigit abans de la
formalització de la matrícula del segon curs.
 
B) MATRÍCULA:
 
Els / les estudiants espanyols / es han d'estar matriculats / es en
la Universitat de València durant els quatre anys de durada del
programa, havent d'abonar en aquesta les taxes vinculades a la
titulació
 
 

Els estudiants que participen en el programa han de complir les
normes acadèmiques, quedant subjectes al règim disciplinari i al
sistema d'avaluació existent a la institució d'acollida. En cas
d'abandonament del programa de la titulació abans de la seva
completa finalització, el / la estudiant quedarà inclòs / a en els
estudis del Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública
de la Universitat de València, sense que pugui sol·licitar licitar
reconeixement ni cap menció per haver format part d'aquesta
titulació internacional.

1. Han de superar el primer i segon any dels estudis de Ciències
Polítiques a la Universitat de València (un mínim de 120 crèdits
ECTS)
 
 El tercer i quart any es cursaran a l'Acadèmia Presidencial Russa
d'Economia Nacional i Administració Pública (Altres 120 crèdits
ECTS)
 
EN TOTAL 240 ECTS en 4 anys (2 a València + 2 a Moscou)
Els idiomes del programa seran l'espanyol a la UV i l'anglès en
RANEPA

http://links.uv.es/GLDZ12q


