
 

 

 
 
REGLAMENT PER A L'ADJUDICACIÓ DE PREMIS EXTRAORDINARIS DE LES 
TITULACIONS DE GRAU DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 
 
Exposició de motius. 
 
Aquest reglament estableix les regles i els procediments per a la concessió de premis 
extraordinaris als graduats i graduades, i fixa uns criteris per baremar els expedientes 
acadèmics d’acord amb les regulacions que estableix el desplegament de la Llei Orgànica 
d’Universitats 6/2001, i la seua modificació per la Llei Orgànica 4/2007, d’acord amb els 
requeriments que imposa l’espai europeu d’educació superior. 
 

Article 1.  Objecte i àmbit d’aplicació. 
 
Aquest reglament té per objecte regular el procediment per a la concessió del premi 
extraordinari en els ensenyaments universitaris conduents a títols de grau impartits pels 
centres de la Universitat de València. 
 

Article 2.  Procediment. 
 
L’adjudicació dels premis extraordinaris de titulacions de grau es fa anualment.  
 
El Consell de Govern, a proposta de la Junta de centre, atorga aquests premis extraordinaris, a 
raó d’un premi per cada cinquanta estudiants o fracció que hagen finalitzat els estudis, per a 
cada títol de grau impartit pel centre.  
 
Les propostes dels premis extraordinaris les fa una comissió elegida per la Junta de centre. 
Aquesta comissió ha d’estar formada pel degà, la degana, el director, la directora, o persona 
que deleguen, que la presideix, per membres de personal docent i investigador i per un 
estudiant del títol de grau. La Junta de centre n’ha de determinar el nombre de PDI i la 
vinculació d’aquests amb la titulació. 
 
Les propostes del centre, perquè siguen sotmeses a la consideració del Consell de Govern de 
la Universitat, s’han d’efectuar dins del període establert per a aquesta finalitat en el calendari 
de gestió acadèmica. 
 
Els centres han de fer pública la resolució de premis extraordinaris aprovada pel Consell de 
Govern. 



 

Article 3. Requisits dels estudiants. 
 
Poden ser candidats als premis extraordinaris els estudiants que hagen obtingut la major 
qualificació mitjana de l’expedient acadèmic de la seua titulació i que tinguen les condicions 
següents:  
 
a) Haver acabat estudis dirigits a l’obtenció del títol acadèmic de grau durant el curs acadèmic 
a què corresponga el premi.  
 
b) Haver cursat, necessàriament, més del 50% dels crèdits de la titulació de grau per la qual 
s’atorga el premi a la Universitat de València. 
 
c) Haver obtingut almenys una qualificació mitjana de 8 punts en l’expedient acadèmic. 

 
Article 4. Criteris de valoració i concessió dels premis. 
 
a) La qualificació mitjana ha de ser, d’acord amb el que preveu l’article 5 del Reial Decret 
1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de 
qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i de validesa a tot el territori 
nacional, el resultat de l’aplicació de la fórmula següent:  
 
Suma dels crèdits obtinguts per l’estudiant/a multiplicats cadascun pel valor de les 
qualificacions que corresponguen, i dividida pel nombre de crèdits totals obtinguts per 
l’estudiant/a en la titulació. 
 
La qualificació mitjana final s’ha d’expressar amb dos decimals. 
 
b) Les assignatures reconegudes tenen l’equivalència en punts corresponent a la qualificació 
obtinguda al centre de procedència.  
 
El reconeixement de crèdits sense qualificació numèrica no computa per al càlcul de la 
qualificació mitjana. 
 
Per a les assignatures cursades en programes de mobilitat nacionals i internacionals, a 
l’empara de convenis subscrits amb altres universitats, s’ha de tenir en compte la qualificació 
que aparega en l’expedient una vegada realitzats els corresponents reconeixements. 
 
c) En cas que el nombre d’estudiants que es troben en situació d’obtenir premi extraordinari 
excedisca el nombre màxim possible que estableix l’article 2 d’aquest reglament, i hi haja dos 
o mes estudiants amb la mateixa qualificació mitjana, s’hi han d’aplicar els criteris de 
jerarquització següents, ordenats per prioritat: 
 
1.  Estudiants/es que hagen cursat programes de doble titulació a la Universitat de València. 
2.  Major nombre de crèdits obtinguts amb la qualificació “matrícula d’honor”.  
3.  Major nombre de crèdits obtinguts amb la qualificació “excel·lent”. 
4.  Menor nombre total de convocatòries utilitzades.  
5.  Menor temps total emprat per finalitzar els estudis. 
6.  Major qualificació en el treball de fi de grau. 



 
Disposició addicional. 
 
S’exceptua del que disposa l’article 3b) els estudiants/es que hagen estat adaptats dels plans 
d’estudis anteriors al Decret 1393/2007, sempre que aquests estudis s’hagen cursat a la 
Universitat de València.  
 
No es pot atorgar premi extraordinari als graduats o graduades procedents dels cursos 
d’adaptació i aquests estudiants tampoc s’han de tenir en compte per comptabilitzar el nombre 
total d’egressats. 

  
Disposició transitòria. 
 
El reglament per a l’adjudicació de premis extraordinaris de diplomats, llicenciats i enginyers 
resta en vigor i s’ha d’aplicar als esmentats titulats fins a la completa extinció dels plans 
d’estudis anteriors al Reial Decret 1393/2007. 

 
Disposició final. 
 
Aquest reglament entra en vigor per a la concessió dels premis extraordinaris de grau 
corresponents al curs acadèmic 2011-2012 i següents. 
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Aprovat pel Consell de Govern de 28 de febrer de 2012. ACGUV 32/2012 
 


