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1. LOCALITZACIÓ 

Facultat de Medicina i Odontologia 

Av. Blasco Ibáñez, 15 

46010 València 

Tel: 963864152 
Fax: 963864173 
 
http://www.uv.es/mediodont 

 

2. EQUIP DEGANAL 

Pallardó Calatayud, Federico V 
Degà 
Decanato.Medicina.Odontologia@uv.es 
 
Aparicio Bellver, Luis 
Secretari 
Decanato.Medicina.Odontologia@uv.es 
 
Catalá Pizarro, Montserrat 
Vicedegana Odontologia 
Decanato.Medicina.Odontologia@uv.es 
 
López Ginés, Concha 
Vicedegana Ordenació acadèmica 
Decanato.Medicina.Odontologia@uv.es 
 
Cerdá Nicolás, Miguel 
Vicedegà Implantació de Grau 
Decanato.Medicina.Odontologia@uv.es 
 
Garrigues Gil, Vicente 
Vicedegà Ensenyaments clínics 
Decanato.Medicina.Odontologia@uv.es 
 
Sáez Tormo, Guillermo 
Delegà Degà. Coordinador de Relacions Internacionals 
Decanato.Medicina.Odontologia@uv.es 
 
Guillén Domínguez, Marisa 
Vicesecretaria 
Decanato.Medicina.Odontologia@uv.es 
 

http://www.uv.es/mediodont
mailto:Decanato.Medicina.Odontologia@uv.es
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mailto:Decanato.Medicina.Odontologia@uv.es
mailto:Decanato.Medicina.Odontologia@uv.es
mailto:Decanato.Medicina.Odontologia@uv.es
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3. SERVEIS I DEPARTAMENTS 

Secretaria de la Facultat Fac.medicina@uv.es 

Negociat d'estudiants 96 386 41 52  

Negociat de Gestió Econòmica 96 386 41 00 
Ext. 55111  

Deganat 96 386 41 51 Decanato.medicina.odontologia
@uv.es 

Consergeria 96 386 47 54  

Biblioteca 96 386 40 13 infosalud@uv.es 

DEPARTAMENTS: 

Anatomia y Embriologia Humana 96 386 49 66 dep.anatomia.i.embriologia.h
umana@uv.es 

Cirurgia 96 386 41 69 dep.cirurgia@uv.es 

Estomatologia 96 386 41 44 dep.estomatologia@uv.es 

Fisiologia 96 386 46 46 dep.fisiologia@uv.es 

Història de la Ciència i Documentació 96 386 41 64 dep.historia.ciencia@uv.es 

Medicina 96 386 41 68 dep.medicina@uv.es 

Patologia 96 386 41 46 dep.patologia@uv.es 

Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia 96 386 41 70 dep.pog@uv.es 

SECCIONS DEPARTAMENTALS 

Bioquímica i Biologia Molecular 96 386 41 86 dep.bioquimica@uv.es 

Farmacologia 96 386 40 66 dep.farmacologia@uv.es 
Medicina Preventiva i Salut 
Pública,CC. de  
l'Alimentació, Toxicologia i Medicina 
Legal 

96 386 44 17   dep.medicina.preventiva@uv.es 

Microbiologia 96 386 46 57 dep.microbiologia.i.ecologia@
uv.es 

DEP. EXTERN 

Estadística i Investigació Operativa 96 354 43 62 dep.estadistica@uv.es 
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4. PLANOLS FACULTAT 
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5. CALENDARI ACADÈMIC CURS 2016/2017 

PRIMER SEMESTRE 

Inici del semestre 12 de setembre de 2016 
Inici de les pràctiques de 1er a 6è del Grau de 
Medicina 

19 de setembre de 2016 

Dies no lectius I festius Del 9 i 12 d'octubre de 2016 
 Del 6 al 8 de desembre del 2016 
 Del 24 de desembre al 7 de gener de 2017 
Festa de Santa Apolònia i SantLluc 31d'octubre de 2016 
Finalització de les classes i pràctiques del 
primer semestre 

23 de desembre de 2016 

 

SEGON SEMESTRE 

Inici del semestre 30 de gener de 2017 
Dies no lectius I festius Del 15 al 19 de març de 2017 FALLES 
 Del 14d’abril al 24 d'abril de 2017 PASQUA 
Finalització de les classes i pràctiques del 
segon semestre 

19 de maig de 2017 

 

EXÀMENS 

Avançament de convocatòria per 
finalitzarestudis de Grau de 
Medicina 

Presentació de sol.licituds: Periode de matrícula 
Realització d'exàmens: del 12 al 16 de setembre de 2016 

  
Avançament de convocatòria per 
finalitzarestudis de 
Graud’Odontologia 

Presentació de sol.licituds: Periode de matrícula 
Realitzaciód'exàmens:  
 

 

PRIMER SEMESTRE 1ª Convocatòria: de l'11 al 29 de gener de 2017 
2ª Convocatòria:  del 19 de juny al 7 de juliol de 2017 

SEGON SEMESTRE 1ª Convocatòria: del 23 de maig al 9 de juny de 2017 
2ª Convocatòria: del 19 de juny al 7 de juliol de 2017 

  
PERIODE OPCIONAL D'EXÀMENS 
DE LA 1ª CONVOCATÒRIA 

9 i 10 de gener de 2017 

PERIODE OPCIONAL D'EXÀMENS 
DE LA 1ª I 2ª CONVOCATÒRIA 

Del 12 al 16 de juny de 2017 
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6. GRAU DE MEDICINA 

6.1 ESTRUCTURA GENERAL I PLANIFICACIÓ PER CURSOS 

Curso Créditosbásicos Créditosobligatorios Créditosoptativos Total 
1º 42 18 ----- 60 

2º 18 37,5 4,5 60 

3º ------ 51 9 60 

4º ------ 51 9 60 

5º ------ 55,5 4,5 60 

6º ------ 60 ------ 60 

Total 60 273 27 360 

Primer curso 
  Asignatura Carácter Créditos 

Primer semestre 

34440 Anatomía general Básica C.S 6 

34446 Biología Básica C.S 6 

34447 Bioquímica y biología molecular Básica C.S 6 

34449 Fisiología general Básica C.S 6 

34454 Estadística Básica C.S 6 

Segundo semestre 
34441 Anatomía de los aparatos y sistemas Básica C.S 6 

34450 Fisiologíamédica I Básica C.S 6 

34456 Universidad, salud y sociedad Obligatoria 4,5 

34443 Histología general Obligatoria 4,5 

34442 Embriología Obligatoria 4,5 

34455 Comunicación Obligatoria 4,5 

Total créditos curso 60 

Segundo curso 
  Asignatura Carácter Créditos 

Primer semestre 

34458 Epidemiología y Medicina preventiva Obligatoria 4,5 

34457 Ética médica Obligatoria 4,5 

34451 Fisiología médica II Obligatoria 6 

34444 Histología especial Obligatoria 4,5 

34453 Psicologíamédica Básica C.S 6 

34445 Neuroanatomía Obligatoria 6 

Segundo semestre 

34452 Fisiologíamédica III Obligatoria 6 

34460 Historia de la medicina y documentación Básica 6 

34448 Integración bioquímica y bioquímica clínica Básica C.S 6 

34464 Microbiología y parasitología médicas Obligatoria 6 

             Optativa Optativa 4,5 

Total créditos curso 60 
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Tercer curso 
  Asignatura Carácter Créditos 

Primer semestre 

34466 Anatomíapatológica general Obligatoria 4,5 

34465 Farmacología gral. de órganos y sistemas Obligatoria 4,5 

34485 Oftalmología (*) Obligatoria 4,5 

34469 Patología general y semiología Obligatoria 6 

34461 Proced. diagnósticos y terapéuticos quirúrgicos Obligatoria 6 

            Optativa Optativa 4,5 

Segundo semestre 

34467 Anatomíapatológica especial Obligatoria 4,5 

34474 Inmunología e inmunopatología (*)  Obligatoria 4,5 

34486 Otorrinolaringología (*) Obligatoria 4,5 

34479 Patología del aparato circulatorio Obligatoria 6 

34462 Radiología general Obligatoria 6 

             Optativa Optativa 4,5 

Total créditos curso 60 

Cuarto curso 
  Asignatura Carácter Créditos 

Primer semestre     

34463 Radiología clínica, medicina física y 
rehabilitación 

Obligatoria 6 

34480 Nefrología y Urología Obligatoria 6 

34475 Hematología (*) Obligatoria 4,5 

34487 Dermatología (*) Obligatoria 4,5 

             Optativa Optativa 4,5 

             Optativa Optativa 4,5 

Segundo semestre     

34481 Patología del aparato respiratorio Obligatoria 6 

34482 Patología del aparato digestivo Obligatoria 6 

34483 Patología del aparato locomotor Obligatoria 6 

34473 Oncología y genética médica Obligatoria 6 

34471 Psiquiatría Obligatoria 6 

Total créditos curso 60 
 
Quinto curso 

  Asignatura Carácter Créditos 
Primer semestre 

34484 Patología del  sistema nervioso Obligatoria 6 

34470 Atención primaria y geriatría (*) Obligatoria 6 

34488 Pediatría I Obligatoria 4,5 

34477 Endocrinología y nutrición I Obligatoria 4,5 

34468 Farmacología clínica Obligatoria 4,5 

             Optativa Optativa 4,5 
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Segundo semestre 

34478 Endocrinología y nutrición II Obligatoria 4,5 

34490 Obstetricia y ginecología Obligatoria 6 

34472 Urgencias, emergencias médicas y toxic. clínica Obligatoria 6 

34476 Enferm. infecciosas y microbiología clínica (*) Obligatoria 4,5 

34459 Medicina legal y Salud pública Obligatoria 4,5 

34489 Pediatría II Obligatoria 4,5 

Total créditos curso 60 

Sexto curso 
  Asignatura Carácter Créditos 

34491 Prácticas tuteladas Obligatorio 54 

34492 Trabajo fin de grado Obligatorio 6 

Total créditos curso 60 
(*) Prácticasclínicasdurante el curso 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 

Denominación de la asignatura Créditos 

34493  Alimentación y dietética 4,5 

34494  Anatomía Clínica  4,5 

34495  Bases microbiológicas del tratamiento antimicrobiano 4,5 

34496  Bases moleculares de la patología 4,5 

34497  Cirugía plásticamaxilo-facial 4,5 

34498  Drogodependencias 4,5 

34499  Farmacoepidemiología 4,5 

34500  Fisiología del ejercicio físico y el deporte 4,5 

34501  Fisiología del envejecimiento 4,5 

34502  Inglés médico 4,5 

34504  Nuevastecnologías en biomedicina 4,5 

34505  Odontología para médicos 4,5 

34506  Planificación Sanitaria y Gestión Clínica 4,5 

34507  Producción, publicación y difusión de resultados de investigación 4,5 

34508  Riesgos laborales y toxicología ambiental 4,5 

34509  Salud, enfermedad y cultura  4,5 

34510  Terapéutica génica y celular 4,5 

36316Calidad asistencial 4,5 

36317 Imagencardíaca 4,5 

36318 Imagenmédica avanzada 4,5 

36319 Fundamentos de vigilancia intensiva 4,5 

36320 Patología psicosomática i psiquiatría infanto-juvenil 4,5 

36321 Urgencias pediátricas 4,5 

36322 Epidemiología clínica 4,5 

36355 Enfermedades raras 4,5 

36356 Reproducción Humana 4,5 
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Els estudiants podran obtindre un reconeixement acadèmic de fins a 6 crèdits ECTS de 
optativitat segons el que disposa el “Reglament de reconeixement acadèmic per la participació en 
activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació” 

Mes informació:  

http://www.uv.es/=sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C54.pdf 

http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/informacio-academica-
administrativa/activitats-participacio-universitaria/propostes-activitats-1285853041913.html 

 

 

Restriccions de matrícula 

Tal com establix el Pla d'Estudis del Grau de Medicina, per a poder accedir a 6é curs, es necessari 
tindre aprovats els tres primers cursos i no portar pendents més de 12 crèdits obligatoris de 4t i 5é 
(s'exclouen d'aquestos còmputs les optatives). 

L’estudiant ha de matricular-se de 60 crèdits en 6é curs. 
 

 

 

 

  

http://www.uv.es/=sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C54.pdf
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/informacio-academica-administrativa/activitats-participacio-universitaria/propostes-activitats-1285853041913.html
http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-grau/informacio-academica-administrativa/activitats-participacio-universitaria/propostes-activitats-1285853041913.html


13 
 

 

6.2. INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA 

Abans de la matrícula es recomana consultar els horaris i conjunts horaris publicats a la pàgina web de 
la facultat www.uv.es/mediodont 

Alumnes de 1r Curs: 

AUTOMATRÍCULA:del 19 al 22 de juliol. El dia i l’hora de la vostra cita a l’aula d’informàtica I2.  

La documentació necessària per formalitzar la matrícula es podrà consultar al portal de 
l’alumne https://webges.uv.es/portalumne/ 

Assemblea Informativa: dia 18 de juliol a l’Aula Magna de la Facultata les 11 hores. 

Informació sobre l’aplicació informàtica d’automatrícula: https://webges.uv.es/portalumne/ 

Jornada de Benvinguda: 6 de setembrea les 12 h. a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i 
Odontologia 

Alumnes de 2n i posteriors matrícules: 

AUTOMATRÍCULA: 25,26,27,28 i29 de juliol i de l’1 al 6 de setembre: l’efectuareu el dia i l’hora 
de la vostra cita per INTERNET: www.uv.es/portalumne, o a les aules d’informàtica I2 i I3 de la 
Facultat. 

Podreu realitzar canvis en la vostra automatrícula fins al 6 de setembre, inclós, data en que es 
tanca l’aplicació i no s’admetrà cap canvi, excepte els casos justificats previstos en la normativa 
de matricula de grau ( ex. Motius laborals, esportistes...). 

A l'hora de fer canvis en la vostra matrícula, tingueu en compte que una vegada 
hagueu donat de baixa una assignatura, pot ser que no pugueu tornar a agafar-la si 
en aqueix moment altre estudiant la matricula i no hi ha més places disponibles.  

IMPORTAT 

A l’hora de matricular-vos o realitzar canvis heu de comprovar que hi ha compatibilitat horària 
entre totes les assignatures del mateix curs: aquestes han de estar matriculades en el mateix 
conjunt horari. Els conjunts horaris estan publicats a la pàgina web. 

No està garantida la compatibilitathorària entre assignatures de diferents cursos. 

Assignatures matriculades per segona vegada: 

Les assignatures pendents dels cursos anteriors les matriculareu sense assignació de grup. 
Finalitzada la matricula s’assignarà el grup de forma automàtica: Si hi ha places vos assignarà el 
mateix grup en el que tingueu la majoria d’assignatures de primera matrícula del curs superior 
en que estigueu matriculats. 

Si no hi ha, vos assignarà altre grup. 

https://webges.uv.es/portalumne/
https://webges.uv.es/portalumne/
http://www.uv.es/portalumne
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Matrícula en el grup AR: Per a matricular-se en el grup AR cal estar en possessió del nivell B2d’Anglés 
o compromís d’adquirir-ho al llarg del primer curs acadèmic. 

Estudiants que reprenen els seus estudis: Les i els alumnes que durant el curs anterior no hagen 
estat matriculats i no disposen de data de matrícula, hauran de sol·licitar-la en la seu electrònica de la 
Universitat ENTREU https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/fins al 17 de juliol. 

Crèdits màxims i mínims de matrícula 
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 disposa 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 de72,que hand’incloure obligatòriament la 
matrícula de les assignatures pendents. 

L'estudiant/a que hajaesgotat 6 convocatòriesnomésd'unaassignatura i tinga elsrequisitsestablerts per a 
l'avaluació curricular per compensació, a excepció del requisit de què li falte una assignatura per acabar 
la titulació, se'lpot eximir de l'obligació de matricular-se d'aquesta asignatura pendent. Si l'estudiant/a 
esgota les 6 convocatòriesd'unasegonaassignatura, se li ha d'aplicar el reglament de permanència de la 
Universitat de València. 

L’estudiant o l’estudianta a temps parcial es pot matricular de 30 a 36 crèdits 

En aquests còmputs no és inclòs el Treball de final de grau. 

El règim de dedicació a temps parcial es demanarà durant el període de matrícula fins al 6 de setembre i 
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. 

Els estudiants o les estudiantes que entre dos curs successius no superen més de 36 crèdits, en el curs 
següent no es podran matricular de més de 36 crèdits, a excepció de causes justificades de força major 
acceptades per resolució del degà, després de l’informe previ de la CAT. 

Si, durant aquest curs, l’estudiant o l’estudianta supera tots els crèdits de què s’ha matriculat, el curs 
següent es pot tornar a matricular d’un màxim de 72 crèdits. 

Reconeixement de crèdits 

L’estudiant que vulga demanar reconeixement de crèdits ha d’emplenar la sol·licitud i presentar-la al 
registre de la facultat durant el període de matrícula, fins al 6 de setembre. 

S’abonarà el 25% dels crèdits reconeguts d’assignatures cursades en universitats espanyoles o 
universitats estrangeres. 

L’estudiant NO s’ha de matricular de les assignatures de les quals vulga demanar reconeixement si es 
troben com favorables en la taula de Reconeixements de crèdits publicada en la web de la facultat. Però 
SI ha de matricular aquelles assignatures de les quals demane reconeixement i no apareguen en la taula.  

No obstant, la resolució del procediment dona dret a la modificació de la matrícula en funció del resultat 
d’aquesta. 

 

 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/
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Tipus d’exempció 

El tipus és inicialment “Ordinària”. Posteriorment, si l’estudiant sol·licita algun tipus d’exempció (obtenir 
matrícula d’honor, ser família nombrosa, tenir alguna discapacitat) ho podrà demanar a la secretaria de 
la Facultat, aportant els documents justificatius corresponent fins al 16 de setembre: 

Si l’estudiant va a demanar Beca ha de marcar-ho en la aplicació. 

Pagament de matrícula 

El tipus de pagament pot ser: 

 Domiciliat: En el procés d’automatrícula i per a poder completar-la, els estudiants i estudiantes 
han d’adjuntar l’autorització de domiciliació bancària que apareix al final d’aquest document 
(Anex 1) 

 
 Amb targeta: L’estudiant pot seleccionar el pagament de la matrícula amb targeta. 

L’estudiant finalitzarà la seua automatrícula sense pagar en aqueix moment. Si tries 
pagament amb targeta, es realitzarà per la passarel.la de pagaments, des de la Seu 
Electrònica, i la Universitat avisarà per correu electrònic de les dades d’emissió de 
rebuts (octubre-març, depèn dels terminis) perquè els pogueu pagar. 
En el procés d’automatrícula i per a poder completar-la, els estudiants i estudiantes han 
d’adjuntar l’autorització de domiciliació bancària que apareix al final d’aquest document  
(Anex 1) 

IMPORTANT: és imprescindible en l’AUTOMATRÍCULA introduir les dades de domiciliació 
bancària (IBAN), sense elles no podreu finalitzar el procés d’automatrícula. 

N’hi ha tres modalitats de pagament: total, ajornat (2 pagaments) i fraccionat (en 6 mensualitats). 

La matrícula queda formalitzada quan se’n fa el pagamentdins el termini. En cas contrari, és anul·lada 
automàticament. 

Les taxes tant de matrícula com de secretaria, així com l’import mínim de la matrícula corresponents al 
pròxim curs, que fixa la Generalitat Valenciana per decret, s’exposaran al tauler de la secretaria una 
vegada es publiquen en el DOCV. 

Carnet universitari 

Finalitzada la matrícula, l’estudiant podrà acudir a qualsevol dels punts d’emissió de carnets per a 
obtenir-ho instantàniament. Aquests punts es publicaran en la web de la universitat. 

Modificacions de matrícula 

Es podràsol·licitar al degà la modificació de matrícula únicament als supòsits següents, acreditats 
degudament: 

• Assignatures ja aprovades o reconegudes 
• Acabament d’estudis 
• Completar crèdits per a beques 
• Esportistes d’elit 

La modificació quedarà condicionada a la capacitat dels grups i/o subgrups clínics 
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Anul·lació de matrícula 

L’estudiant o l’estudianta podrà sol·licitar, per causa de força major sobrevinguda: 
 

a) L’anul·lació total de la matrícula, en qualsevol moment del curs. (fins 15 de maig de 2017) 
b) L’anul·lació parcial de matrícula. Es podran anular assignatures presentant la sol·licitud dins 
del termini establert per a cada curs acadèmici sempre abans de la primera convocatòria 
d’examen de l’assignatura corresponent. (fins 15 de desembre de 2016)  
 
Consultar calendari de processos de gestió acadèmica 2016/2017:  

http://www.uv.es/graus/calendaris/gestio_estudiants_16_17.pdf 

Son causes de força major les següents, que han de tenir prou entitat per justificar l’anul·lació: 
a) Malaltia. 
b) Feina o causes d’índole professional. 
c) Pèrdua econòmica de la unitat familiar. 
d) Qualsevol altra causa que es considere equiparable a les anteriors. 

Les sol·licituds d’anul·lació total o parcial per causa de força major seran resoltes pel vicerector o la  
vicerectora amb competències en matèria d’estudis de grau i màster, segons el cas. 

Amb caràcter general, no serà possible fer-ne anul·lacions parcials, excepte les causes de força major 
previstes en el Reglament de Matrícula de la UVEG per a títols de grau i Màster. 

Beques i ajudes a l’estudi: Les sol·licituds i les instruccions es poden trobar en les següents webs: 

 *Ministeri d’Educació:  
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html 

 
     *Generalitat Valenciana: 

http://www.ceice.gva.es/web/universidad/ayudas-y-becas 

Per a més informació sobre  beques i ajudes podeu consultar la pàgina web del SEDI (Servei 
d'Informació i Dinamització)http://www.uv.es/dise 

6.3. TREBALL FI DE GRAU 

La matrícula es realitzarà en el període ordinari, junt amb la resta d'assignatures delpla d'estudi del títol 
de grau, i donarà dret a dos convocatòries oficials durant el curs acadèmic. 

Per a poder matricular-se és requisit: 

• Tindre aprovats tots els crèdits dels tres primers cursos i no més de 12 crèdits obligatoris 
pendents de 4t i 5é curs. 

• L'estudiant haurà de matricular-se de 60 crèdits en 6é curs: TFG y Pràctiques tutelades 

Més informació en http://www.uv.es/medidocs/normativa_tfg_medicina.pdf 

 

 

http://www.uv.es/graus/calendaris/gestio_estudiants_16_17.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html
http://www.ceice.gva.es/web/universidad/ayudas-y-becas
http://www.uv.es/dise
http://www.uv.es/medidocs/normativa_tfg_medicina.pdf
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6.4. PERMANENCIA 

Segons el “Reglament de permanència dels estudiants i estudiantes de la Universitat de València” el 
alumnes de 1er curs de nou ingrés, hauran de superar almenys 12 crèdits. Si no compleixen aquest 
requisit no podran matricular-se en la mateixa titulació fins que passen dos anys acadèmics. 

Els estudiants i les estudiantes que s’hagen matriculat disposaran de sis convocatòries per a superar 
cada assignatura. Es considerarà que la condició de no presentat en l’acta no consumeix convocatòria. 

 Als estudiants i les estudiantes als quals els falte el 15% o menys de crèdits per a obtenir la titulació, no 
se’ls aplicarà l'apartat anterior. 

Queden exceptuats els estudiants i les estudiantes que acrediten l’existència d’una causa personal 
justificada que poguera haver influït en el seu rendiment (malaltia greu o qualsevol altra causa de força 
major). 

Més informacióhttp://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C43.pdf 

 

7. INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA PER A ESTUDIANTS DE PROGRAMES D’INTERCANVI (eixents) 

1. Els estudiants i les estudiantes d’intercanvi han de confeccionar el Contracte d’Estudis 
(LearningAgreement) abans de realitzar l’estada de intercanvi. Per a emplenar el contracte 
d'estudis inicial, heu d'accedir al “Portal Serveis Estudiants” i seleccionar l'apartat 
“Confeccionar Contracte Estudis” https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/ . A través d'aquesta 
aplicació indicareu les assignatures que aneu a cursar en la universitat de destinació i la seua 
correspondència amb les assignatures del pla d’estudis en la Universitat de València. El 
coordinador de mobilitat de la titulació és qui ha de donar el vistiplau a la vostra proposta de 
contracte inicial. El contracte d’estudis haurà d’estar completat i signat abans del 18 de juliol. 
Aquesta informació quedarà registrada en l'aplicació informàtica i servirà com a base per a la 
matriculació automàtica dels crèdits Internacionals en la vostra cita de de matrícula.En la data 
assignada en la web us automatriculareu, en primer lloc haureu de comprovar que l'aplicació 
us ha matriculat dels crèdits internacionals vinculats al contracte d'estudis i després us 
matriculareu d'aquelles assignatures que voleu fer a València, si és el cas. 

2. Per formalitzar la matrícula: 
Ha de constar, en la secretaria de la Facultat, una copia del vostre Contracte d’estudis 
(learningagreement o acord acadèmic) signat pels coordinadors d’intercanvi dels centres 
d’origen i de destinació. 

3. Matrícula: 
L’estudiant o l’estudianta es pot matricular, en el marc del programa d’intercanvi, a partir de 
tercer curs i del nombre de crèdits següent: 

a. Per a estades d’un curs acadèmic complet: mínim 36 ECTS i màxim 72 ECTS, en 
primera matrícula. SICUE mínim 45 ECTS. 

b. Per a estades inferiors: s’hi aplica una reducció proporcional a la durada de l’estada. 
SICUE minin 24 ECTS (primer semestre). 

4. Modificació de la matrícula:  
a. Requisit: només es pot modificar la matrícula d’un estudiant o estudianta d’intercanvi 

si prèviament s’ha fet la modificació del contracte d’estudis amb l’autorització del 
coordinador de mobilitat de la titulació. Per formalitzar la modificació de matrícula, cal 
aportar l’imprès de modificació del contracte d’estudis. 

b. Termini: fins al 14 d’octubre. 
c.  

http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C43.pdf
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
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5. Modificació del contracte d’estudis: 
a. Termini: La modificació s’haurà de realitzar en el termini d’un mes a partir de 

l’arribada de la o l’estudiant. 
b. Requisit: Haurà de ser autoritzada pels coordinadors de mobilitat de la titulació i de la 

universitat de destinació. 
6. Restriccions: 

a. Complir les condicions mobilitat per als estudis de grau de medicina. Acord de la 
comissió d'intercanvi de la Facultat de Medicina de 31 d'octubre de 2012. 

b. S´hi aplicaran les restriccions de matrícula establertes en els plans d’estudi de 
medicina. 

7. No es reconeixeran, i per tant no s’incorporaran les seues qualificacions a l’expedient, les 
assignatures que no es troben relacionades en el contracte d’estudis. 

8. En els aspectes generals, s’hi aplicarà el reglament de mobilitat de la UVEG. 
9. Més informació sobre qüestions relacionades amb la matrícula: Exteriores.Medicina@uv.es. 

Per a qüestions de tramitació econòmica de les beques consulteu amb 
relacions.internacionals@uv.es.  
 

INSTRUCCIONS MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'ESTUDIS 

Estudiants Eixents 

La modificació del LearningAgreement dels estudiants Erasmus es sol·licita aportant el 
document “Changes to the original LearningAgreement”, signat per l'estudiant.  
 

www.uv.es/medidocs/Intercanvi/Erasmus_Changes_LA 
 
La modificació de l'Acord Acadèmic dels estudiants SICUE se sol·licita aportant el document 
“Imprés C, canvis en el programa d'estudis (configuració definitiva)” signat per l'estudiant.  
 

www.uv.es/medidocs/Intercanvi/Impreso_C_Acuerdo_Academico_vf 
La sol·licitud de modificació es pot presentar de forma presencial a la secretaria de la Facultat o 
per correu electrònic dirigit al email: exteriores.medicina@uv.es, en aquest últim cas, cal 
utilitzar el vostre correu d’alumni. Ha de presentar-se signada per l'estudiant. 
 
No s'atendran les sol·licituds presentades fora dels terminis establits, les no signades ni les 
remeses des d'un altre e-mail diferent al d’alumni. 
 
Si la proposta de modificació implica afegir alguna assignatura a la matrícula de l'estudiant en 
València, l'acceptació de la modificació estarà subjecta al fet que hi haja plaça vacant en 
l'assignatura. En aquest cas, l'estudiant haurà d'indicar grup de l’assignatura per ordre de 
preferència. Si la proposta de modificació se sol·licita, de forma excepcional, una vegada 
finalitzat el primer semestre del curs no podrà incloure assignatures de l'esmentat semestre, en 
este cas la sol·licitud serà denegada. 
 
Una vegada acceptada la modificació del LearningAgreement (Erasmus) o Acord Acadèmic 
(SICUE), pel coordinador d’intercanvi de la titulació, rebreu el document de canvis signat pel 
coordinador de la titulació, posteriorment s'haurà de completar amb la signatura del 
coordinador d'intercanvi de la vostra universitat de destinació i retornar còpia del document 
amb totes les signatures a la secretària de la Facultat per a finalitzar el tràmit de modificació, i 
si és el cas, modificar la matrícula de l'estudiant. 
 
Els models de sol·licitud de modificació podran descarregar-se des de la pàgina web de la 
Facultat, apartat de mobilitat (Outgoings). 
 

https://www.uv.es/mediodont 
 

mailto:Exteriores.Medicina@uv.es
mailto:relacions.internacionals@uv.es
http://www.uv.es/medidocs/Intercanvi/Erasmus_Changes_LA
http://www.uv.es/medidocs/Intercanvi/Impreso_C_Acuerdo_Academico_vf
mailto:exteriores.medicina@uv.es
https://www.uv.es/mediodont
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8. NORMATIVA D’INTERÉS PER AL ESTUDIANT 
 

• Reglament de Permanència dels Estudiants de la Universitat de València (aprovat pel Consell 
Social de 23 de juliol de 2009, ACSUV 2009/309) 
 

• Reglament de matrícula de la Universitat de València per als títols de grau i màster. (CG 9-VI-
2010. Modificat CG 6-VII-2010. Modificat CG 28-II-2012. Modificat CG 25-VI-2013. Modificat CG 
3-III-2015) 

• Decret del Consell pel qual es fixen les taxes cada curs acadèmic (pendent de publicació al 
DOCV) 
 

• Reglament de reconeixement acadèmic per la participació en activitats culturals, esportives, de 
representació estudiantil, solidàries i de cooperació. Aprovat pel Consell de Govern de 
29/11/2010 (ACGUV 215/2010) 
 

• Normativa de l’assignatura Treball de Fi de Grau de la titulació de Grau de Medicina  
(http://www.uv.es/medidocs/normativa_tfg_medicina.pdf) 
 

• Regulació de l'avançament de convocatòria per finalitzarestudis de grau. (CG 3-III-2015). 

 

• Reglament sobre avaluació curricular delsestudiants de grau de la Universitat de València per 
compensació de qualificacions. (CG 3-III-2015). 

 
• Podeu consultar la normativa pròpia de la Universitat de València en la pàgina web: 

http://www.uv.es/~sgeneral/ 

http://www.uv.es/%7Esgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C50.pdf
http://www.uv.es/%7Esgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C50.pdf
http://www.uv.es/%7Esgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C50.pdf
http://www.uv.es/%7Esgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C50.pdf
http://www.uv.es/medidocs/normativa_tfg_medicina.pdf
http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C74.pdf
http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C75.pdf
http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C75.pdf
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