
COMISSIÓ ASSESSORA D’ESTUDIS DE GRAU 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’article 115 dels Estatuts de la Universitat de València estableix que, per a l’estudi de 
certs assumptes, el Claustre, el Consell de Govern i el rector o la rectora poden acordar la 
constitució de comissions no permanents. Les competències, la composició i les normes de 
funcionament d’aquestes comissions s’especificaran en els reglaments respectius, que 
haurien de ser aprovats per l’òrgan que les cree. En tot cas, els reglaments haurien de ser 
notificats al Consell de Govern. 
 
Com a conseqüència de la implantació dels nous plans d’estudis de grau, es donen 
situacions que necessiten solucions adequades i àgils. Es presenten propostes de 
modificació dels plans d’estudis ja verificats pel Consell d’Universitats i propostes de nous 
títols de grau. Cal fer un seguiment de la implantació d’aquests graus que ens oferisca 
garanties per a la seua acreditació posterior. També cal desenvolupar nous reglaments 
que garantisquen un funcionament adequat a les característiques d’aquestes titulacions.  
 
A fi de disposar d’un òrgan que servisca d’assessorament en aquests temes i situacions al 
vicerectorat amb competències en estudis de grau, s’acorda la constitució de la Comissió 
Assessora d’Estudis de Grau. La duració de la comissió, de caràcter no permanent, 
s’estableix fins a la creació de la comissió que puga assumir les seues funcions en els nous 
estatuts que es desenvoluparan pròximament. 
 
REGLAMENT 
 
CAPÍTOL I: Composició i funcions 
 
Article 1 
 
La Comissió Assessora d’Estudis de Grau estarà constituïda pels membres següents:  
 
a) El president o la presidenta de la Comissió, que serà el vicerector o la vicerectora amb 
competències en estudis de grau. 
 
b) El secretari o la secretària de la Comissió, que serà el cap o la cap del Servei 
d’Estudiants. 
 
c) Un representant del PDI de cada centre de la Universitat, designat pel degà o la degana 
o el director o la directora. 
 
d) Un representant del PDI de cada branca de les citades en l’article 3, nomenat pel 
vicerectorat amb competències en estudis de grau. Per al bloc ciències/enginyeria-
arquitectura es designarà un sol representant.  
 
e) Dos estudiants elegits per l’Assemblea General d’Estudiants. 
 



El president o la presidenta de la Comissió invitarà a participar-hi, amb veu i sense vot, 
els tècnics amb competència en la matèria que considere convenient. 
 
El nomenament serà per dos anys renovables, excepte els estudiants, la renovació dels 
quals serà anual. 
 
Article 2 
 
Són funcions d’aquesta Comissió: 
 
-‐ Assessorar durant el procés d’implantació i seguiment dels plans d’estudis de grau. 

 
-‐ Estudiar i emetre informe sobre noves propostes de plans d’estudis de grau, i 

assegurar que s’ajusten a la normativa vigent i a les directrius de la Universitat. 
 

-‐ Estudiar i emetre informe sobre propostes de modificació de plans d’estudis de grau. 
 
-‐ Informar sobre les propostes de titulacions dobles.  
 
-‐ Assessorar en l’establiment de criteris generals, en matèria de reconeixements de 

crèdits en els casos no considerats en els plans d’estudis, ni en el reglament de 
transferència i reconeixement de crèdits. 

 
-‐  Assessorar i informar en el procés d’elaboració i desenvolupament dels reglaments 

necessaris en els d’estudi de grau. 
 
-‐ Emetre informe sobre els resultats obtinguts pels estudiants en els graus i estudiar la 

seua relació amb el perfil dels mateixos. 
 
-‐ Informar, en els casos que el vicerector o la vicerectora amb competències en matèria 

d’estudis de grau ho sol·licite, sobre els recursos interposats contra les resolucions dels 
degans i deganes o directors i directores de centres, en matèria d’estudiants/tes i 
estudis de grau. 

 
-‐ Altres que la presidència considere adequades per al bon funcionament dels estudis de 

grau. 
 
 
CAPÍTOL II: Funcionament 
 
Article 3 
 
La Comissió Assessora d’Estudis de Grau serà única, però s’organitzarà i podrà funcionar 
en subcomissions de branques atenent les que estableix el RD 1393-2007: 
 

• Ciències de la Salut 
• Ciències 
• Art i Humanitats 
• Ciències Socials i Jurídiques 
• Enginyeria i Arquitectura 

 



En aquests casos, els centres amb titulacions de la branca de Ciències i d’Enginyeria i 
Arquitectura constituiran una sola subcomissió. 
 
El ple de la Comissió establirà unes bases comunes per a cada tema, a les quals s’hauria 
d’ajustar el treball de les subcomissions. 
 
Article 4 
 
El president o la presidenta convocarà el ple de la Comissió quan així ho estime pertinent, 
o quan haja de ratificar els informes de les subcomissions per al Consell de Govern, o 
qualsevol altra institució que ho sol·licite. En qualsevol cas, es reunirà al menys una 
vegada al any. 
 
 
CAPÍTOL III: Règim de votacions i presa d’acords 
 
Article 5 
 
La convocatòria de la Comissió, l’ordre del dia i el quòrum de constitució es regiran pel 
que disposa l’article 229 dels Estatuts de la Universitat de València. 
 
Article 6 
 
Les votacions es faran a mà alçada. Els acords es prendran per majoria simple. 
 
 
CAPÍTOL IV: Les actes i els acords de la Comissió 
 
Article 7 
 
El secretari o la secretària de la Comissió elaborarà l’acta de cada sessió i redactarà i 
certificarà, si és el cas, els acords presos, sense perjudici de l’aprovació formal de l’acta 
en una sessió posterior de la Comissió. 
 
Disposició final 
 
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà que l’aprove el Consell de Govern. 
 
 

Aprovat pel Consell de Govern de 27 de juliol de 2010. ACGUV 155/2010 
 


