REGLAMENT DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC PER LA PARTICIPACIÓ EN
ACTIVITATS
CULTURALS,
ESPORTIVES,
DE
REPRESENTACIÓ
ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ

Exposició de motius
El Reial Decret 1393/2007, modificat pel RD 861/2010, diu en l’article 12.8: D’acord amb
l'article 46.2.i) de la llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, els estudiants
poden obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats
universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. A
aquest efecte, el pla d'estudis ha de recollir la possibilitat que els estudiants obtinguen un
reconeixement d’almenys sis crèdits del total del pla per la participació en les activitats
esmentades.
Aquesta possibilitat proporciona als estudiants l'ocasió de realitzar activitats que afavorisquen
la creativitat, reconeguen la participació en la vida universitària i, en general, complementen
els estudis elegits, de manera que els dóna un bagatge cultural complementari al de l'àrea
acadèmica d'origen i una formació integral, plural i interdisciplinària com a universitaris i
com a ciutadans.
Per a això, la Universitat ha de facilitar als estudiants una oferta específica que ha d'ajustar-se
a l'oferta d'activitats culturals, esportives i solidàries de la Universitat, a la configuració dels
diferents nivells de participació i representació dels estudiants en la nostra institució i a
l'estructura dels plans d'estudi.
La finalitat d'aquest reglament és establir els criteris que regulen l’oferta esmentada i els
mecanismes per a la concessió d'aquests crèdits.

Definició general del reconeixement acadèmic per participació en activitats
universitàries
Article 1.- D'acord amb el que estableix el Reial Decret d'ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, els estudiants de la Universitat de València poden incorporar al seu
expedient, en forma de reconeixement acadèmic, 6 crèdits ECTS per participació en activitats
universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, tal
com estableix aquest reglament.
Article 2.- Les activitats objecte de reconeixement han d'haver estat realitzades a la
Universitat de València durant el període d'estudis universitaris.
	
  
	
  

Activitats culturals que poden tenir reconeixement
Article 3.- Es podrà obtenir reconeixement acadèmic per participació en activitats culturals
pel fet de formar part d'alguna agrupació institucional estable de la Universitat de València,
com ara l'Orquestra Filharmònica, l'Orfeó Universitari, el Grup de Teatre o altres agrupacions
o programes institucionals.
El Consell de Govern aprovarà anualment, a proposta de la Comissió amb competències en
estudis de grau, la relació d’aquelles altres agrupacions i programes la participació en les
quals també serà reconeguda.
Es reconeixeran 2 crèdits ECTS per la participació durant un curs acadèmic en cadascun
d'aquests grups, sempre que s'acredite documentalment l'assistència al 80% de les activitats
organitzades durant el curs.
Article 4.- La realització de cursos de valencià i de llengua estrangera organitzats pel Servei
de Política Lingüística i pel Centre d’Idiomes serà objecte de reconeixement, que quedarà
supeditat a l'obtenció d'un certificat de rendiment expedit pel responsable del curs i a
l’aprovació del mateix.
Cada curs presencial complet tindrà un reconeixement de 3 crèdits ECTS i la realització de
cursos no presencials, de durada anual, es comptabilitzarà com a 1,5 crèdits ECTS.
El Consell de Govern aprovarà anualment, a proposta de la Comissió amb competències en
estudis de grau, la relació de cursos de valencià i de llengua estrangera la participació en els
quals serà reconeguda.
Article 5.- La realització i superació de l’assignatura Relacions de Gènere, dissenyada a
aquest efecte i adaptada a cada una de les branques de coneixement, tindrà el reconeixement
de tots els crèdits dels que consta l’assignatura.

Activitats esportives que poden tenir reconeixement
Article 6.- Es podrà obtenir reconeixement acadèmic per participació en una competició
esportiva organitzada per la Universitat de València que haja tingut lloc al llarg de tot un curs
i per la participació en campionats interuniversitaris en representació de la Universitat de
València.
El Consell de Govern aprovarà anualment, a proposta de la Comissió amb competències en
estudis de grau, la relació de competicions i campionats la participació en les quals serà
reconeguda.
Es reconeixeran 1,5 crèdits ECTS per la participació durant tot un curs acadèmic en una
d'aquestes competicions o campionats, sempre que l’estudiant dispose d’un informe favorable
de l'entrenador sobre l'assistència a un mínim del 80% dels partits i entrenaments i no haja
estat sancionat per conducta antiesportiva al llarg de la temporada.
	
  
	
  

Activitats de representació estudiantil que poden tenir reconeixement
Article 7.- La Universitat de València organitzarà anualment un curs sobre representació
estudiantil. Per a l'obtenció de crèdits per participació i representació estudiantil serà requisit
imprescindible haver realitzat una vegada aquest curs i haver-lo superat.
Article 8.- Es podrà obtenir el reconeixement de 1,5 crèdits ECTS per any per la
representació estudiantil en tots els òrgans amb representació d’estudiants prevists als
Estatuts de la Universitat de València, i aquells altres que aprove el Consell de Govern.
Els crèdits per la participació simultània en més d’un òrgan de representació podran ser
acumulables, amb un màxim de 3 crèdits ECTS per any.
Per sol·licitar la incorporació de crèdits per participació en òrgans de representació estudiantil
cal acreditar, a més, la participació en les sessions de treball i l'assistència al 80% de les
sessions o reunions convocades formalment per l’òrgan al llarg del seu mandat. A aquest
efecte s'ha de presentar un certificat del secretari de l'òrgan corresponent.

Activitats de solidaritat i cooperació que poden tenir reconeixement
Article 9.- Es podrà obtenir el reconeixement acadèmic per participació en activitats de
solidaritat i cooperació promogudes i desenvolupades per la Universitat de València a través
dels seus serveis, centres i entitats adscrites.
El Consell de Govern aprovarà anualment, a proposta de la Comissió amb competències en
estudis de grau, la relació d’activitats de solidaritat i cooperació la participació en les quals
serà reconeguda.
Es reconeixeran 1,5 crèdits ECTS per la participació durant un curs acadèmic en una
d'aquestes activitats. A tal efecte, s’adjuntarà l’acreditació del responsable de la activitat
indicant el compliment del 80% de la mateixa.
Article 10.- La participació en programes de tutorització a altres estudiants, que estiguen
emmarcats dins de les programes d'acollida i integració que establisquen els centres de la
Universitat, suposarà el reconeixement de 1,5 crèdits ECTS, sempre que s'acredite
documentalment la participació en el 80% de les activitats organitzades.
Els centres comunicaran al vicerectorat amb competències en estudis de grau la participació
d'estudiants en aquests programes.
Article 11.- La col·laboració durant un any en programes de suport a estudiants amb
discapacitat promoguts i coordinats per la Unitat de Discapacitat de la Universitat tindrà el
reconeixement de 1,5 crèdits ECTS, sempre que s'acredite documentalment la participació en
el 80% de les activitats organitzades.
La unitat de discapacitat comunicarà al vicerectorat amb competències en estudis de grau la
participació d'estudiants en aquests programes.
	
  
	
  

Aprovació de les activitats de participació universitària que poden tenir
reconeixement
Article 12.- La Universitat de València oferirà per a cada curs acadèmic el conjunt
d'activitats formatives que es podran incorporar a l'expedient acadèmic i ser reconegudes com
a activitats de participació universitària.
Article 13.- Els serveis, centres i entitats adscrites a la Universitat de València podran
proposar activitats de participació universitària que puguen tenir reconeixement. Aquestes
activitats hauran d’estar fonamentalment dirigides a complementar la formació de l’estudiant
en competències transversals, a formar l'estudiant en els valors de la solidaritat i la
cooperació, i a formar a l’estudiant en els valors establerts a l’article 3.5 del RD 1393/2007.
Article 14.- Els serveis, centres i entitats adscrites a la Universitat de València que vulguen
proposar activitats de participació universitària que puguen tenir reconeixement hauran de
sol·licitar-ho al vicerectorat amb competències en estudis de grau, en els terminis i les dates
que establirà aquest. En presentar la proposta s’establirà el nombre de crèdits que es podran
reconèixer.
Article 15.- La Comissió amb competències en estudis de grau serà qui elaborarà l’oferta, a
partir de les propostes que es reben, i la portarà al Consell de Govern perquè l’aprove, si
escau.
Article 16.- Per tal que una activitat es puga reconèixer com a activitat de participació
universitària ha de formar part de la relació d'activitats que es detalla en aquest reglament i
estar inclosa en la relació que anualment aprove el Consell de Govern, segons la proposta de
la comissió amb competències en estudis de grau.

Reconeixement i incorporació a l'expedient per
universitàries

la participació en activitats

Article 17.- Els estudiants poden sol·licitar a la secretaria del centre on segueixen estudis la
incorporació al seus expedients del reconeixement acadèmic per la participació en activitats
universitàries. Per sol·licitar-la cal presentar els certificats o diplomes acreditatius de les
activitats realitzades, d'acord amb aquest reglament. L'òrgan competent per a prendre una
resolució sobre la sol·licitud serà el degà o la degana o el director o la directora de Centre.
Contra la resolució dels òrgans anteriors es podrà interposar el recurs d’alçada en els termes
establerts en els Estatuts de la Universitat de València.
Article 18.- L'estudiant sol·licitarà el reconeixement d’un màxim de 6 crèdits ECTS als que
es refereix el present reglament, de forma conjunta i en el curs en què es matricule de tots els
crèdits que li queden per finalitzar els estudis.
Article 19.- Els crèdits reconeguts s’incorporaran a l'expedient de l'estudiant com a
“Reconeixement de crèdits per participació en activitats universitàries”.
	
  
	
  

Article 20.- Els crèdits reconeguts es computaran com a crèdits optatius, preferentment de
l’últim curs.
Article 21.- La qualificació d'aquests crèdits serà Apte, llevat que una norma estatal
establisca el contrari. Aquests crèdits no computaran per a l'obtenció de la nota mitjana de
l'expedient.
Article 22.- El cost de la incorporació en l'expedient dels crèdits reconeguts per aquestes
activitats serà el que estableix el decret de taxes que publica anualment la Generalitat
Valenciana.
Disposició transitòria primera. En el procés d'adaptació als estudis de grau dels estudiants
procedents dels plans d'estudi elaborats d'acord amb el RD 1497/1987, es podran reconèixer
com a crèdits de participació en activitats universitàries els crèdits de lliure elecció que
s’hagen cursat, fins a un màxim de 6 crèdits ECTS.
Disposició addicional primera.- Es delega en el vicerectorat amb competències en estudis
de grau la competència de dictar instruccions de desplegament d’aquest reglament.
Disposició final. Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà del dia en què siga aprovat pel
Consell de Govern. S’aplicarà únicament als estudiants que estiguen matriculats en qualsevol
de les titulacions de grau elaborades d'acord amb el RD 1393/2007.
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