CRITERIS PER A LA MATRÍCULA EN ELS ESTUDIS QUE ES TROBEN EN
PROCÉS D’EXTINCIÓ

El curs acadèmic 2009-2010 es van implantar a la Universitat de València els primers estudis
de grau, fet que va implicar el començament del procés d’extinció dels anteriors plans de
llicenciatures, enginyeries i diplomatures elaborats a l’empara del Reial Decret 1497/1987.
L’extinció es va fer curs a curs, seguint les indicacions del Ministeri d’Educació.
La disposició transitòria segona del Reial Decret 1393/2007, pel qual s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments universitaris oficials i les seues modificacions incorporades pel Reial Decret
861/2010 de 2 de juliol, garanteix als estudiants que hagen iniciat els estudis segons anteriors
ordenacions almenys quatre convocatòries d’examen des del moment de l’extinció. A aquestes
quatre convocatòries la Universitat de València, per acord de Consell de Govern de 28 de juny
de 2011 (ACGUV 156/2011), va afegir la realització d’una convocatòria extraordinària per a
facilitar la finalització dels estudis iniciats.
En aquests moments, en què ja hi ha alguns estudis de diplomatura la docència dels quals està
totalment extingida, s’ha posat de manifest la necessitat de donar algunes instruccions
addicionals als centres a fi d’homogeneïtzar els procediments d’extinció i facilitar als estudiants
una informació adequada davant aquesta situació excepcional.

CONDICIONS PER A MANTENIR-SE EN ELS ESTUDIS INICIATS
1. Amb caràcter general, els estudiants de la Universitat de València que cursen ensenyaments
regulats pel Reial Decret 1497/1987 podran continuar matriculant-se en el corresponent pla
d’estudis sempre que s’hagen matriculat en cursos anteriors de totes les assignatures
necessàries i ja extingides (que hagen deixat de tenir docència). En cas de no haver estat
prèviament matriculat d’alguna assignatura del curs extingit (sense docència), l’estudiant
que pretenga prosseguir els estudis estarà obligat a adaptar-se al grau que substituïsca els
ensenyaments que cursava, sense perjudici del que estableixen els apartats següents.
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2. El degà, la degana, el director o la directora de cada centre autoritzarà la matrícula per
primera vegada d’un estudiant en una assignatura ja extingida (sense docència), amb la
sol·licitud prèvia de l’estudiant, i sempre que es complisquen les condicions següents:
a) Podran matricular-se per primera vegada d’assignatures sense docència aquells
estudiants que tinguen tres o menys assignatures troncals o obligatòries en aquestes
circumstàncies. Queden excloses d’aquest còmput les assignatures de pràcticum i de
treball de final de titulació.
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Afegit l'apartat e) per acord del Consell de Govern de 28 de febrer de 2012. ACGUV 33/2012

b) Es permetrà que l’estudiant es matricule de totes les assignatures optatives ofertes sense
docència que siguen necessàries per a finalitzar els seus estudis, tot i que no hi haja estat
matriculat abans. Els centres podran establir que algunes assignatures optatives queden
excloses a aquests efectes.
c) En el cas d’assignatures corresponents als complements de formació d’accés a segons
cicles, quan no siga possible una altra alternativa, es permetrà la matrícula sense
docència de les assignatures necessàries per a poder completar els requisits establerts en
el pla d’estudis.
d) Entre les assignatures sense docència matriculades per primera vegada no podran haver
assignatures que integren una part pràctica de laboratori la realització de la qual siga
obligatòria. En aquest sentit, serà la Comissió Acadèmica del Títol qui determinarà la
obligatorietat o no de la realització de la part de laboratori.
e) Els estudiants que participen en un programa de mobilitat durant el curs 2012/2013
podran matricular-se per primera vegada sense docència en el curs següent de totes les
assignatures que no hagen pogut cursar pel fet de participar en aquest programa.
Aquestes assignatures no comptabilitzaran als efectes establerts a l'apartat a).
3. Es considerarà que una assignatura està extingida quan s’extingeix el curs en el que està
ubicada en el pla d’estudis, excepte en el pràcticum i en el treball de final de titulació, que
es consideraran extingits quan ho estiga la titulació. En el cas d’assignatures optatives que
no estiguen assignades a un curs, es considerarà que aquestes s’han extingit quan ho haja fet
l’últim curs del cicle corresponent.
4. En els casos anteriors es permetrà la matrícula a l’estudiant fins al curs en què acaben les
convocatòries ordinàries d’examen d’aquestes assignatures.
5. En cap cas l’admissió d’alumnes nous en assignatures per extingir originarà l’ampliació de
les convocatòries d’examen, que seran les que queden vigents per a aquesta assignatura.
6. El degà, la degana, el director o la directora de cada centre podrà autoritzar revertir el procés
d’adaptació i acollir-se al que estableix aquest document, a aquells estudiants que així ho
sol·liciten i que, havent estat en la situació descrita per les condicions de l’apartat segon al
començament del curs 2011-2012, han hagut d’adaptar-se als estudis de grau.

PROCEDIMENT
1. A partir del curs 2012-2013, en el procés de matrícula l’aplicació informàtica impedirà a
l’estudiant matricular-se d’assignatures sense docència de les quals no s’haja matriculat
amb anterioritat.
2. Durant el període de matrícula, l’estudiant haurà de sol·licitar al degà o la degana o el
director o la directora del seu centre l’autorització per a matricular-se per primera vegada
d’assignatures sense docència.
3. A la secretaria del centre es comprovarà que l’estudiant compleix les condicions de
l’apartat segon i, si és així, s’autoritzarà la seua matrícula en aquestes assignatures. Aquesta
matrícula l’haurà de formalitzar el personal de la secretaria.

4. Si es comprova que no compleix les condicions, el degà, la degana, el director o la directora
del centre dictarà una resolució, abans del 30 de setembre, en què es denegue la matrícula i
es comunique la necessitat d’adaptar-se al grau per continuar els estudis. Aquesta resolució
es comunicarà a la persona interessada per qualsevol dels mitjans admesos en dret.
5. Amb la finalitat de facilitar als estudiants el compliment en el futur de les condicions del
apartat segon i poder continuar en la seua titulació, excepcionalment, per al curs acadèmic
2011-2012, els centres podran obrir un període d’ampliació de matrícula perquè els
estudiants que no ho hagen fet es puguen matricular, almenys, de les assignatures de segon
quadrimestre del pla d’estudis que estan cursant i la docència de les quals s’extingisca el
pròxim curs. A aquest efectes, els centres estudiaran les sol·licituds dels estudiants i les
acceptaran o no atenent la capacitat dels grups oferts de cada assignatura.
6. Si en el curs 2012-2013 el degà, la degana, el director o la directora constata que un
estudiant no compleix les condicions del apartat segon perquè no ha pogut ampliar la seua
matricula del curs 2011-2012 per adaptar-se a les mateixes, podrà autoritzar
excepcionalment la matricula en assignatures sense docència sense complir-se integrament
les condicions requerides.
7. Per als estudiants que, per aplicació d’aquesta normativa, s’hagen d’adaptar al grau
corresponent, el curs acadèmic 2011-2012 s’obrirà un període extraordinari de matrícula
per a les assignatures del segon quadrimestre que el seu procés d’adaptació aconselle.
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