
NORMES DE MATRÍCULA DEL DOBLE GRAU ADE-DRET 

NORMES GENERALS. CURS 2019-2020 

1.- Per al curs 2019-20, la Facultat d’Economia serà la responsable de totes les gestions que estiguen 
relacionades amb la matrícula dels diferents cursos.  

2.- En tots els cursos s'ofereix  un grup en valencià (A) i un altre en castellà (B), tots dos en franja 
horària de matí.  

3.- IMPORTANT: La primera matrícula d'una assignatura només podrà efectuar-se en un grup del 
doble grau ADE-DRET (A i/o B). En cas de detectar-se l'automatrícula  en un grup fora del programa 
de doble grau, és a dir de grau d'ADE i/o de grau Dret, des dels Serveis Administratius es procedirà 
d'ofici al canvi de la matrícula al grup específic, assignant un dels grups de doble grau ADE-DRET. 

4.- La matrícula de les assignatures pendents de superar de cursos anteriors podrà efectuar-se en un 

grup del doble grau ADE-DRET. Alternativament, l'estudiant podrà matricular-se en un grup 
convencional de vesprada del grau d'ADE o del grau de Dret. 

5.- L'estudiant que, després d'haver efectuat la seva matrícula en el grup assignat (A o B), desitge 

sol·licitar el canvi de grup per causa justificada (activitat laboral acreditada; exempció de valencià; 

estudis en Conservatori; esportista d'elit; discapacitat) haurà de presentar una instància en la 

Secretaria de la Facultat d’Economia, sol·licitant el canvi al grup B o A, juntament amb la 

documentació en ella requerida. 

6.- Sol·licitud canvi de grup per altres causes justificables:  

Procediment: 

 El termini de sol·licitud comprèn des del moment de la matrícula fins al  7 de setembre.
 La sol·licitud es realitzarà mitjançant instància (vegeu annexo) i haurà de ser remesa per correu

electrònic a les coordinadores del doble grau d'AD (Angeles.soler@uv.es i Adela.serra@uv.es).
 En tot cas, la concessió del canvi estarà supeditada a l'existència de places disponibles. La selecció

es farà per nota mitjana de l'expedient i es resoldrà conjuntament una vegada finalitzat el termini de
presentació de sol·licituds.

 Fins el moment d'acceptació/denegació del canvi, el/l'estudiant haurà d'assistir al grup original de
matrícula.

Altres causes justificables 

6.1 - En el supòsit que durant l'automatrícula  l'aplicació informàtica només done opció de matricular 

una assignatura en grups que presenten el mateix horari que les assignatures de l'agrupació principal, 
podrà sol·licitar-se el canvi de grup en les assignatures que presenten conflicte horari. La sol·licitud es 

realitzarà a través de la instància “canvi de grup” (Annex). 

6.2- L'estudiant  que, després d'haver efectuat la seva matrícula en el grup assignat, desitge sol·licitar el 

canvi de grup per participació en programes de mobilitat) haurà de presentar, una instància “canvi 
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de grup” (Annex). Solament es garanteix la compatibilitat horària a aquells/as alumnes/as que 

s'hagen matriculat de les assignatures corresponents al grup i curs complet. 

6.3- L'estudiant podrà sol·licitar docència en anglès en determinades assignatures de cada curs, que es 

detallen a continuació. A aquest efecte, el/l'estudiant, després d'haver efectuat la matrícula d'aquestes 
assignatures en el grup del doble grau AD assignat (2A o 2B), haurà de presentar, fins al 7 de setembre 

de 2019 (únic termini per a canvis) una instància “docència anglès” (model Annex) sol·licitant el canvi 
al grup TR i/o AR, segons corresponga.  

Requisits: es requerirà, com a mínim, un nivell B2 d'anglès, d'acord amb la taula d'equivalències 
utilitzada per la Universitat de València  per als requisits lingüístics. 

 

NOTA: No s'atendrà cap sol·licitud que no segueix les instruccions indicades a l'inici d'aquest punt 6, és a dir, 

formulada mitjançant el model d'instància normalitzada facilitat i remesa per correu electrònic a les dues 
coordinadores en termini. 

 

 

NORMES ESPECÍFIQUES PER CURSOS.  

1er CURS 

Els estudiants de nou ingrés en el Doble Grau ADE+Dret pel procediment de preinscripció en el curs 

2019/2020 disposen d'instruccions específiques per a l'automatrícula en la web de la  Facultat d’Economia,  

https://www.uv.es/uvweb/economia/ca/estudis-grau/matricula/sobre-virtual/centre-

1285857851303.html#Matr_cula_1er_Curs 

En el punt 3.- Instruccions de matrícula, a través d’enllaç. 
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NORMES ESPECÍFIQUES PER CURSOS: DOCÈNCIA EN ANGLÈS 

2º CURS 

L'estudiant podrà sol·licitar docència en anglès de la s següents assignatures (es podrà sol·licitar una o 
les dues):  

Direcció Estratègica de l'Empresa (35796), que s'oferirà, en 1º i 2º semestre, en el següent horari 
(grup TR):  

 Grup 2 A i 2 B: dilluns:	Teoria	08,30‐09,30.	Primer	i	segon	semestre
 Grup 2 A i 2 B: dijous:	Pràctica	P1:	12,30‐14:30	Primer	i	segon	semestre

Dret Mercantil I (35219), que s'oferirà, en 1º i 2º semestre, en el següent horari (grup AR):  

 Grup 2 A i 2 B: dilluns 10:30�12:30 primer semestre i segon semestre
 Grup 2 A i 2 B: dimarts 11:30�12:30 primer semestre i segon semestre

A aquest efecte, l'estudiant, després d'haver efectuat la matrícula d'aquestes assignatures en el grup del 
doble grau AD assignat (2A o 2B), haurà de presentar, fins al  7 de setembre de 2019 (únic termini per 
a canvis) una instància (modelo Annex) sol·licitant el canvi al grup TR i/o AR de qualsevol de les 

assignatures (podrà sol·licitar una o les dues): “Direcció Estratègica de l'Empresa (35796)” i/o “Dret 

Mercantil I (35219)”.  

Es requerirà, com a mínim, un nivell B2 d'anglès, d'acord amb la taula d'equivalències utilitzada per 
la Universitat de València   per als requisits lingüístics. 

3º CURS 

El/l'estudiant podrà sol·licitar docència en anglès de la s següents assignatures:  

Economia de la Unió Europea i de les Institucions Econòmiques (35812), que s'oferirà, en 1º 

semestre, en el següent horari (grup TR):  

 Grup 3 A i 3 B: Teoria: dilluns 10:30-12:30
 Grup 3 A: Pràctica: dimarts 10:30-12:30 (P1).
 Grup 3 B: Pràctica: dimarts 10:30-12:30 (P1) o dimarts 12:30-14:30 (P2).

Màrqueting (35801), que s'oferirà, en 2º semestre, en el següent horari (grup AR):  

 Grup 3 A i 3 B: Teoria: dimarts 12:30-14:30.
 Grup 3 A i 3 B: Pràctica: dimecres 10:30-12:30 (P1).

A aquest efecte, el/l'estudiant, després d'haver efectuat la matrícula d'aquestes assignatures en el grup 
del doble grau AD assignat (3A  o 3B), haurà de presentar, fins al 7 de setembre de 2019 (únic termini 

per a canvis), una instància (modelo Annex) sol·licitant el canvi al grup TR/AR d'ambdues 

assignatures (s'haurà de sol·licitar necessàriament les dues assignatures): “Economia de la Unió 
Europea i de les Institucions Econòmiques (35812)” i “Màrqueting (35801)”.  

Es requerirà, com a mínim, un nivell B2 d'anglès, d'acord amb la taula d'equivalències utilitzada per 

la Universitat de València  per als requisits lingüístics. 
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4º CURS 

 En cas de participar en un programa de mobilitat, l'estudiant podrà efectuar la matrícula de les
diferents assignatures en el grup desitjat (4A o 4B) en funció de les assignatures que no hagen pogut
ser cursades fora de la UV.

 L'estudiant podrà sol·licitar docència en anglès de la següent assignatura:

Dret del Treball II (35222), que s'oferirà, en 1º i 2º semestre, en el següent horari (grup AR):

 Grups 4 A i 4 B: dijous 10:30-11:30 Primer semestre, i dijous 12:30-13:30 Segon semestre
 Grups 4 A i 4 B: divendres 10:30-12:30 (Primer i Segon semestre)

A aquest efecte, l'estudiant, després d'haver efectuat la matrícula d'aquesta assignatura en el grup del 
doble grau AD assignat (3A o 3B), haurà de presentar, fins al 7 de setembre de 2019 (únic termini per 
a canvis), una instància (modelo Annex) sol·licitant el canvi al grup, sol·licitant el canvi al grup AR.  

Es requerirà, com a mínim, un nivell B2 d'anglès, d'acord amb la taula d'equivalències utilitzada per 
la Universitat de València  per als requisits lingüístics. 

5º CURS 

El/l'estudiant podrà sol·licitar docència en anglès de la següent assignatura: 

Dret Civil IV (35209): que s'oferirà, en 1º semestre, en el següent horari (grup AR):  

 Grups 5 A i 5 B: dilluns 8:30-10:30 i dimarts 8:30-10:30.

A aquest efecte, el/l'estudiant, després d'haver efectuat la matrícula d'aquestes assignatures en el 
grup del doble grau AD assignat (5A o 5B), haurà de presentar, fins al 7 de setembre de 2019 (únic 

termini per a canvis), una instància (modelo Annex) sol·licitant el canvi al grup, sol·licitant el canvi al 
grup AR de l'assignatura “Dret civil IV (35209)”.  

Es requerirà, com a mínim, un nivell B2 d'anglès, d'acord amb la taula d'equivalències utilitzada per 
la Universitat de València   per als requisits lingüístics. 



  

 

 

 

ANNEX:	INSTÀNCIA	PER	A	CANVI	DE	GRUP		

 
DADES	PERSONALS:	

Titulació:       DOBLE GRAU ADE-DRET 

Cognoms:         Nombre:   

Correu electrònic:         Telèfon: 

EXPOSA:   Que	està	matriculat	en: 
CURS	 CODI	 ASSIGNATURA	 GRUP	 SUBGRUP	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

 

SOL·LICITA:				El	canvi	de	matrícula	a:	
CURS	 CODI	 ASSIGNATURA	 GRUP	 SUBGRUP	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

 

MOTIU	DE	LA	SOL·LICITUD:	
	

 

ADELA	SERRA	(COORDINADORA	AD	FACULTAT	DE	DRET):			Adela.serra@uv.es	

ÁNGELES	SOLER	(COORDINADORA	AD	FACULTAT	D'ECONOMIA:		Angeles.soler@uv.es	


