
Documentació: ordre de domiciliació, bonificacions i exempcions de taxes 

Si vols domiciliar el pagament o canviar el compte al que ja el tenies domiciliat, has de lliurar 
en la secretaria del centre l’ordre de domiciliació del pagament de la matrícula degudament 
emplenada abans del 7 de setembre. 

Si has d'acreditar algun tipus de bonificació o exempció de les taxes de matrícula, també 
has d'aportar la documentació en la Secretaria abans del 7 de setembre. 

Permanència 

Els estudiants que van iniciar el primer curs en 2021-22 i no han superat un mínim de 12 
crèdits no podran matricular-se en la mateixa titulació fins que passen dos anys acadèmics. 
Amb caràcter general una assignatura adaptada o reconeguda és una assignatura superada. 

Els estudiants matriculats disposen de sis convocatòries per a superar cada assignatura. 
Es considera que la condició de no presentat en l’acta no consumeix convocatòria. Als estudiants 
als quals els falte el 15% o menys de crèdits per a obtenir la titulació, no se’ls aplicarà. 

Exempció de matrícula d'assignatures amb 6 convocatòries esgotades  

L'estudiant/a que haja esgotat 6 convocatòries només d'una assignatura se’l pot eximir de 
l'obligació de matricular-se d'aquesta assignatura. Per a això, cal complir els requisits establerts 
per a l'avaluació curricular per compensació de qualificacions, a excepció del requisit de que li 
falte una assignatura per acabar la titulació, és a dir: 

 Haver cursat a la Universitat de València almenys el 50% dels crèdits de la titulació. 
 Haver obtingut al menys una nota de 3,5 en alguna de les convocatòries de la assignatura. 
 Tenir una nota mitjana de l’expedient en eixe moment igual o superior a 6. 
 No haver sol•licitat per a aquesta ni una altra titulació l'avaluació curricular per 

compensació de qualificacions. 
Si l'estudiant/a esgota les 6 convocatòries d'una segona assignatura, se li ha d’aplicar el 

reglament de permanència de la Universitat de València. 

Número de crèdits a matricular 

La normativa de matrícula per a títols de grau, estableix el número de crèdits mínims i 
màxims de matricula que han de incloure obligatòriament la matrícula d’ assignatures 
pendents. En aquest còmput no està inclòs el Treball fi de grau. 
Aquest número depèn del règim de dedicació: 
- Estudiants a temps complet 

Nombre mínim de crèdits 36, a no ser que li falte un nombre inferior per a acabar els 
seus estudis i màxim de 72, que inclouran obligatòriament les assignatures pendents. 

http://www.uv.es/graus/sobre_virtual/domiciliacio.pdf


No obstant això, la degana del centre pot autoritzar una matrícula superior a 72 crèdits a 
aquells estudiants que ho sol·liciten sempre que es troben en condicions de finalitzar els seus 
estudis. 

Els estudiants que entre dos cursos successius no hagen superat més de 36 crèdits, en el 
curs següent no podran matricular-se de més de 36 crèdits, a excepció de causes justificades de 
força major acceptades per resolució de la degana i després de l’ informe previ de la CAT de la 
titulació.  Si durant aquest curs l’ estudiant supera tots els crèdits matriculats, al curs següent pot 
tornar a matricular-se d’ un màxim de 72 crèdits. 
- Estudiants a temps parcial 

Nombre mínim de crèdits 24 i màxim 36 
La matrícula a temps parcial requereix la sol·licitud i autorització prèvia de la degana. La 

sol·licitud ha de presentar-se en el termini establert mitjançant la Seu Electrònica de la UV. 

Assignatures repetides 

En algunes assignatures (les que tenen subgrup 99) no és obligatori realitzar de nou les 
pràctiques sempre que s’hagen realitzat amb anterioritat. Per tant, en aquestes assignatures serà 
inclòs automàticament en el subgrup 99.   

No obstant això, si desitja o ha de tornar a realitzar-les haurà de sol·licitar el canvi del 
subgrup 99 a un subgrup amb docència  a través de secretaria virtual.  

 

Tancament de grups/subgrups per baixa matrícula 

En el cas de que no haja suficients alumnes matriculats, segons els Criteris d’OCA aprovats 
pel Consell de Govern es procederia al tancament del corresponent grup o subgrup. Els alumnes 
afectats seràn informats mitjançant el correu electrònic a la seua adreça @alumni. 

 
 

MÉS INFORMACIÓ 

Informació específica per al Grau en Biologia 

Informació específica per al Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques 

Informació específica per al Grau en Biotecnologia 

Informació específica per al Grau en Ciències Ambientals 

https://www.uv.es/biodocweb/matricula/graus/Info+/pregon_BIO.pdf
https://www.uv.es/biodocweb/matricula/graus/Info+/pregon_BCB.pdf
https://www.uv.es/biodocweb/matricula/graus/Info+/pregon_BT.pdf
https://www.uv.es/biodocweb/matricula/graus/Info+/pregon_AMB.pdf

