
CRITERIS PER A L’APROVACIÓ DE PROGRAMES DE DOBLE TITULACIÓ DE 
GRAU 
 
 
El Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, adopta una sèrie de mesures que, a més de ser 
compatibles amb l’Espai Europeu d’Educació Superior, flexibilitzen l’organització dels 
ensenyaments universitaris, promouen la diversificació curricular i permeten que les 
universitats aprofiten la seua capacitat d’innovació, les seues fortaleses i oportunitats 
per a proposar ensenyaments oficials que responguen a les demandes de la societat en 
un context obert i en transformació constant. 
 
Els programes de doble titulació (PDT), entre titulacions de la nostra universitat o amb 
altres universitats, es presenten com una alternativa molt atractiva.  
 
Amb la finalitat de garantir l’obtenció dels títols corresponents, d’unificar la definició 
d’aquests programes i dels requisits adreçats als estudiants i als equips organitzadors, i 
per tal d’aclarir la gestió administrativa, des del vicerectorat amb competències en 
estudis de grau es considera convenient establir uns criteris generals. 
 
Requisits per a tots els programes de doble titulació 
 
1. El centre o els centres interessats a proposar programes de dobles titulacions hauran 
de trametre al vicerectorat amb competències en estudis de grau una memòria en què 
especificarà, almenys, els punts que es relacionen a continuació: 
 
• Centre o centres responsables. 
• Justificació del programa. Estudis de demanda, utilitat professional, etc. 
• Places del programa. 
• En el cas del PDT de la nostra universitat, la composició de la comissió de seguiment. 
• En el cas del PDT amb altres universitats, la proposta de conveni. 
• Trajectòria curricular. 
• Taula d’assignatures de les dues titulacions que s’han de cursar i taula 

d’equivalències de les assignatures que s’han de reconèixer o els criteris bàsics de 
reconeixement per als PDT amb universitats estrangeres.  

• Qualsevol altra informació d’interès per al programa. 
 
Posteriorment, després de l’informe de la comissió corresponent en matèria d’estudis 
de grau i de l’informe de viabilitat, si escau, el PDT es presentarà al Consell de Govern 
per a la seua aprovació. 
 
2. Per raons de política universitària, el Consell de Direcció de la Universitat podrà 
sol·licitar a algun o alguns centres que elaboren determinades propostes de dobles 
titulacions i les memòries corresponents. 
 
3. Quan acabe el programa, l’estudiant obtindrà dos títols, un per cadascun dels títols 
de grau que integren el programa. 
 



 
Programes de doble titulació entre titulacions de la Universitat de València 
 
4. Amb la finalitat de supervisar i garantir el funcionament i desenvolupament correcte 
del programa, es crearà una comissió de seguiment formada per dos representants de 
cadascuna de les CAT, els coordinadors o les coordinadores d’ambdues titulacions, el o 
la responsable dels Serveis Econòmics i Administratius del centre o els centres que 
gestionen el programa i un estudiant, que s’hauran de reunir periòdicament i, en tot 
cas, una vegada cada curs acadèmic per tal de proposar l’OCA preliminar i fer balanç 
del curs anterior. 
 
5. Les propostes s’han de dissenyar de forma que integren els continguts propis de les 
dues titulacions, tal com es recullen en els plans d’estudi corresponents, de manera 
que el nombre màxim de crèdits que cal cursar siga de 375 ECTS i que es possibilite 
l’obtenció d’ambdues titulacions en no més de cinc anys.  
 
Excepcionalment, la comissió corresponent en matèria d’estudis de grau podrà valorar 
les propostes que superen el nombre de crèdits i/o anys establerts en el paràgraf 
anterior, sempre que la doble titulació es propose amb titulacions de diferent branca de 
coneixement, o encara que siguen de la mateixa branca en el cas que una d’aquestes 
tinga almenys 300 crèdits. 

6. Si el nombre d’estudiants del programa ho permet, es crearan grups específics amb 
un horari compatible i un calendari d’exàmens també específics. 
 
7. L’accés al PDT es realitzarà pels procediments ordinaris de preinscripció en el 
programa corresponent o, en els casos en què el centre o els centres implicats així ho 
establisca, per la via del trasllat d’expedient o el canvi d’estudis. 
 
8. En la memòria s’establiran els mecanismes per tal de vincular a un Centre els 
estudiants matriculats en un PDT, als efectes de votació a representants, econòmics, ... 
  
9. Per a poder romandre en el PDT l’estudiant haurà de superar, almenys, 48 crèdits 
dels matriculats en primer curs. Els estudiants podran matricular-se d’un màxim de 90 
crèdits per curs i necessàriament d’un mínim de 48.  
 
10. En els supòsits d’abandó del programa, l’estudiant tindrà dret a elegir la titulació 
que desitge d’entre les dues del programa. En aquests supòsits, la CAT corresponent 
farà els reconeixements que siguen adients. 
 
11. Les taxes de matrícula que s’aplicaran al programa, en el cas de pertànyer a 
diferent grup de taxa, seran les corresponents a la superior. 
 
 
 
 
 



Programes de doble titulació entre la Universitat de València i altres 
universitats  

12. Serà un requisit previ l’existència d’un acord marc de cooperació amb l’altra 
universitat que participe en el programa, així com l’existència d’acords d’intercanvi i 
mobilitat en el programa LLP Erasmus en el cas de dobles titulacions amb universitats 
europees. 
 
En el cas de dobles titulacions amb la resta d’universitats estrangeres, haurà d’existir 
un conveni marc de cooperació previ, així com d’un acord específic d’intercanvi 
d’estudiants. 
 
En el cas de dobles titulacions amb altres universitats espanyoles, es requerirà 
l’existència d’un acord SICUE d’intercanvi d’estudiants. 
 
13. Amb cadascuna de les universitats participants en el programa s’haurà de signar un 
conveni específic de reconeixement de doble titulació segons el model que s’hi adjunta. 

 

14. Per a obtenir el títol per les dues universitats s’haurà de cursar a la universitat 
diferent de la d’origen un mínim d’ECTS, que es trobarà comprès entre els 90 i 120. El 
nombre concret de crèdits mínim que cal cursar s’haurà de fixar en el conveni específic 
establert amb cada universitat. 
 
15. Per al cobrament de les taxes per la prestació del servei públic, caldrà tenir en 
compte el que establisca el conveni amb cada universitat i, en tot cas, el criteri de 
reciprocitat. 
 
Aprovat pel Consell de Govern de 27 de juliol de 2010. ACGUV 158/2010	  

 


