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Dues fases en la PAU (Obligatòria i Específica).
 No validesa de la FV si no s’aprova l’accés.
 Validesa de FV per a cicles encara que siga de PAU de batxillerat.
Horari PAU en 3 dies (juny i juliol).
Mateix format d’exàmens.
Reclamacions podran baixar nota (per errades).
Exempció de valencià. Regulat pel DOCV en 2012.
Matrícula d’honor.
Protocol de discapacitats.
Documents: Guia PAU 2018 i Instruccions de matrícula 2018 (en abril-maig).
Admissió d’estudiants estrangers.
Diferències significatives amb altres comunitats autònomes.
Preinscripció única.
Assignació de places que agilitza la gestió de les llistes d’espera.
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Horari i calendari PAU (juny i juliol).
 Canvi de dia d’assignatures en l’horari de les PAU.
 Sols 24 assignatures. Ja no hi ha examen de portugués.
Els estudiants poden presentar-se a qualsevol dels 4 idiomes estrangers.
En 2018 ja no hi ha exempcions de les PAU.
Caducitat de la qualificació de l’assignatura de Fase Obligatòria que també
s’usa en les ponderacions.
La Nota d’Accés a la Universitat dels estudiants exempts de PAU en 2017 té
validesa indefinida.
Calendari de Preinscripció 2018, al curs 2018-2019 (pendent de publicar-se).
Ponderacions actualitzades. Canvis en HFI.
Nous graus universitaris (pendents de verificació oficial).
Publicació al BOE de l’ORDE que regula l’accés i l’admissió en el curs 20172018. Posterior publicació al DOCV de la nostra Resolució.

