
REGLAMENT PER L'ADJUDICACIÓ DEL PREMIS EXTRAORDINARIS

DE DIPLOMAT I LLICENCIAT.

 En compliment d'alló que li encomana l'article 150 dels
Estatuts de la Universitat de València, la Comissió d'Estudis acorda, en
la seua reunió del 26 de febrer de 1987, de proposar a la Junta de
Govern l'aprovació del següent

R E G L A M E N T

Article 1. La Junta de Govern a proposta d'una Junta d'Escola
Universitària, pot otorgar anyalment premis extraordinaris de
diplomat, arquitecte i enginyer tècnic, a raó d'un per cada cinquanta o
fracció per a cada Secció i/o especialitat existent al Centre.

Article 2.- La Junta de Govern, a proposta d'una Junta de Facultat o
Escola Tècnica Superior, pot otorgar anyalment premis extraordinaris
de llicenciat, arquitecte i enginyer, a raó d'un per cada cinquanta o
fracció, comptats per cada secció i/o especialitat de segon cicle
existent al Centre, o d'altres semblants que figuren en el títol.

Article 3.- Seran candidats als esmentats premis extraordinaris els
estudiants que reuneixquen les condicions següents:

a) Haver finalitzat els estudis dirigits a l'obtenció del títol acadèmic
corresponent durant el curs acadèmic a qui correspon el premi.

b) Haver obtingut almenys una qualificació mitjana de 2'5 punts en
l'expedient acadèmic. En cas que no hi hagen candidats que reunesquen
aquesta condició o quan el seu nombre fòra insuficient per a cobrir la
totalitat dels premis, i en aquest segon cas descomptades les fraccions
computades, s'en podrà atorgar un per cada cent al de millor expedient
que almenys haguès obtingut una qualificació mitjana de 2 punts.

Article 4.- La Junta de cada Centre elegirà de la manera que estime
més convenient, una Comissió encarregada de fer les propostes dels
premis, que estarà formada, pel Degà o Director o persona en qui
delegue, que la presideix i pels membres de P.D.I. que decidesca la
Junta de Centre i un estudiant. Sempre que siga possible, estaran
representades en aquesta Comissió totes les seccions i/o especialitat
que hi ha el pla d'estudis del Centre, o d'altres semblants que figuren
en el títol.



Article 5.-Les propostes del Centre hauran d'efectuar-se dintre del
primer trimestre del curs següent, per tal de ser sotmeses a la
consideració de la Junta de Govern. Les propostes hauran d'especificar
els criteris de selecció emprats.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

1º.- Per als premis extraordinaris corresponents al curs 1985/86
s'exten el termini de presentació de les propostes dels Centres fins el
30 de maig de 1987.

2º.- Per als premis extraordinaris corresponents al curs 1985/86 es
comptabilitzaran, tant els estudiants que hagen finalitzat els estudis
durant aqueix curs com a aquells que hagen realitzat les probes per a
l'obtenció del grau durant aquest mateix període.

***     ***     ***     ***     ***

APROVAT EN JUNTA DE GOVERN EL 2 D'ABRIL DE 1987.

MODIFICAT EN JUNTA DE GOVERN EL 26 DE GENER DE 1988.

MODIFICAT EN JUNTA DE GOVERN EL 27 DE JUNY DE 1991.

***     ***     ***     ***     ***


