
SOLICITUD DE MATRICULA A TIEMPO PARCIAL  
CURSO 2019-2020 

ESTUDIANTES DE PRIMERA MATRÍCULA EN LOS GRADOS DE FÍSICA Y 
GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRIA 

Los estudiantes de primera matrícula solicitarán la matrícula a tiempo parcial En la  
sede electrónica http://entreu.uv.es adjuntando la  documentación justificativa que 
corresponda.

PLAZO:   Grado: Del 22 de julio al 13 de septiembre de 2019

                  Máster: Del 29 de julio al 30 de septiembre de 2019

ESTUDIANTES DE SEGUNDA Y POSTERIORES MATRÍCULAS EN LOS 
GRADOS DE FÍSICA Y GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRIA . 

SOLICITUD: En la  sede electrónica http://entreu.uv.es adjuntando la  documentación 
justificativa que corresponda. 

PLAZO; Grado y Máster: DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019. 

Reglament de matricula de la Universitat de València 

Article 11 
El règim de dedicació ordinari dels estudiants i les estudiantes és el de temps complet. 
Els estudiants i les estudiantes que vulguen cursar els estudis a temps parcial, ho han 
de sol·licitar cada curs acadèmic en el termini fixat i formalitzar la matrícula dins 
les trajectòries curriculars establerts pel centre responsable de la titulació. 
El règim de dedicació a temps parcial es demanarà per causes justificades, entre d’altres, 
per l’activitat laboral regular i acreditada, la pràctica esportiva d’alt nivell, 
necessitats educatives especials, responsabilitats familiars o de representació estudiantil. 
Serà aprovat pel degà o degana o director o directora del centre, amb informe 
previ de la CAT corresponent. 

Article 12 
En el cas d’estudiants o d’estudiantes de nou ingrés, independentment del règim 
de dedicació, la seua matrícula s’ha d’adequar al que dispose la legislació autonòmica a 
aquest efecte. 
L’estudiant o l’estudianta a temps complet s’ha de matricular d’un mínim de 36 
crèdits, llevat que li’n falten un nombre inferior per acabar estudis, i d’un màxim de 72, 
que han d’incloure obligatòriament la matrícula de les assignatures pendents, si és el 
cas, sense perjudici del que disposa l’article 14 d’aquest reglament. 
L’estudiant o l’estudianta a temps parcial es pot matricular de 24 a 36 crèdits. 
En aquests còmputs no és inclòs el Treball de final de grau. 

Burjassot, a 6 de junio de 2019
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