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ACCÉS
examinar-se d’un segon idioma estranger que, pot ser
Per a accedir als estudis de grau cal superar les proves cursat o no (alemany, anglès, francès o italià), però
no pot ser de l’idioma estranger que haja fet en la fase
d’accés a la universitat (PAU) i fer la preinscripció.1
obligatòria. L’idioma estranger examinat en la fase
Les PAU de 2019 tenen dues fases, una d’obligatòria
obligatòria i el de la fase voluntària s’utilitzaran per a
(amb validesa indefinida) i una altra de voluntària
les ponderacions.
(amb validesa només per als dos cursos següents a la
Es tenen en compte els dos exercicis que proporcionen
realització dels exàmens).
millor nota d’admissió una vegada ponderats per 0,1
La fase obligatòria inclou cinc exàmens: Castellà,
o 0,2 (vegeu el quadre de ponderacions en aquesta
Valencià, primer idioma estranger (Alemany, Anglès,
mateixa guia)) tant de les assignatures troncals d’opció
Francès o Italià), Història d’Espanya i una assignatura
o troncals generals de modalitat o d’idiomes de la fase
troncal general de modalitat de segon de batxillerat
voluntària, com de l’assignatura troncal general de
(Fonaments de l’Art II, Llatí II, Matemàtiques Aplicades
modalitat i l’idioma de la fase obligatòria. En tot cas,
a les C. Socials II o Matemàtiques II). L’idioma estranger,
la nota de qualsevol de les assignatures que ponderen
obligatòriament, ha d’estar cursat en el batxillerat,
ha de ser igual o superior a 5. Així, es pot augmentar
al igual que la resta d’assignatures d’aquesta fase.
la nota d’admissió a les titulacions fins a 4 punts
La nota d’aquesta fase obligatòria és la mitjana de les
(s’hi pot arribar fins als 14 punts).
5 assignatures i ha de ser igual o superior a 4 punts.
Amb les qualificacions del batxillerat, les de la fase
En la fase voluntària, l’estudiantat pot examinar-se,
obligatòria i les de la fase voluntària de les PAU
fins a un màxim de 4, de qualsevol assignatura troncal
l’alumnat obté les seues notes d’accés mitjançant
(general de modalitat o d’opció) de segon de batxillerat
les fórmules següents:
cursada o no cursada (excepte de l’assignatura troncal
Nota d’accés a la universitat (NAU) = mitjana del
general de modalitat examinada en la fase obligatòria
L’accés des del batxillerat

de la mateixa convocatòria; aquesta assignatura
troncal general de modalitat sols pot utilitzar-se
per a ponderar en la fase voluntària els dos cursos
següents a la realització de l’examen). A més pot
1

Segons l’Acord de la Comissió Gestora dels Processos d’Accés
i Preinscripció del 24 d’octubre de 2017 i del 27 de juny de 2018,
així com l’actualització de l’octubre de 2018 i, a més a més seguint
el que diu l’Ordre ECD 1941/2016, de 22 de desembre (BOE de 23
de desembre de 2016), les condicions d’exempció de les PAU sols
podien aplicar-se en el curs 2016-2017. L’exempció de la fase
obligatòria ja no s’aplicà en els cursos 2017-2018 ni 2018-2019,
per tant, tampoc serà d’aplicació en el present curs 2019-2020.
La NAU (nota d’accés a la universitat) aconseguida pels estudiants
que estaven exempts de les PAU (curs 2016-17) no té caducitat en
les universitats valencianes, és a dir, la seua validesa és indefinida.
Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d’admissió,
poden presentar-se a la fase voluntària. També poden presentar-se
a la fase obligatòria, i així examinar-se de la fase completa.
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batxillerat (60%) + mitjana de la fase obligatòria PAU (40%)

Nota d’admissió a les titulacions (NAT) = NAU +
[ponderació x M1 PAU] + [ponderació x M2 PAU]

Les matèries M1 i M2 corresponen a les dues millors
qualificacions de les assignatures troncals d’opció,
troncals generals de modalitat i d’idiomes de la
fase voluntària o de l’assignatura troncal general de
modalitat i de l’idioma de la fase obligatòria aprovades
en les PAU. En funció de les matèries troncals i dels
idiomes examinats i aprovats i de la seua vinculació
al grau, es poden obtenir diferents NAT per accedir
a diferents graus.
Solament amb la NAU (entre 5 i 10 punts) ja es
pot sol·licitar l’accés a la universitat, però si es vol
augmentar aquesta nota, cal examinar-se de les
matèries que ponderen en les PAU. La matèria general
de modalitat i l’idioma examinats en la fase obligatòria
poden computar dues vegades: per a la nota de la
fase obligatòria i pot ponderar, si és el cas, com les
assignatures de la fase voluntària.
L’accés des dels cicles formatius
de grau superior
Per a accedir als graus amb un títol de tècnic/a
superior de formació professional, tècnic/a superior
d’arts plàstiques i disseny o tècnic/a esportiu superior i
equivalents, cal fer la preinscripció amb la nota mitjana
dels estudis corresponents.

Solament amb la nota mitjana del títol de tècnic/a
superior o equivalent (entre 5 i 10 punts) ja es pot
sol·licitar l’accés, però si es vol augmentar aquesta
nota, l’estudiantat pot examinar-se en la fase voluntària
de les PAU de qualsevol assignatura de les 13 troncals
d’opció o de les 4 troncals generals de modalitat de
segon de batxillerat o d’un segon idioma estranger
diferent de l’examinat en la fase obligatòria (alemany,
anglès, francès o italià) fins a un màxim de 4. La
fase voluntària té validesa només per als dos cursos
següents a la realització dels exàmens.
Es tenen en compte els dos exercicis aprovats que
proporcionen millor nota d’admissió una vegada
ponderats per 0,1 o 0,2 (vegeu el quadre de
ponderacions en aquesta mateixa guia). Així, es pot
augmentar la nota mitjana d’accés a la titulació
fins a 4 punts (s’hi pot arribar fins a 14 punts).
Amb la nota mitjana del títol de tècnic/a superior
i les qualificacions de la fase voluntària de les PAU,
l’alumnat obté les seues notes d’accés mitjançant
les fórmules següents:
Nota d’accés a la universitat (NAU) = nota mitjana
del títol de tècnic/a superior

Nota d’admissió a les titulacions (NAT) = nota mitjana
del títol de tècnic/a superior + [ponderació x M1 PAU] +
[ponderació x M2 PAU]

Les matèries M1 i M2 corresponen a les dues millors
qualificacions de les assignatures troncals d’opció,
troncals generals de modalitat i dels idiomes de la
fase voluntària aprovades en les PAU. En funció de
les matèries troncals examinades i aprovades i de
la seua vinculació al grau, es poden obtenir distintes
NAT per a accedir a diferents graus.
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L’accés amb estudis estrangers

L’accés per a majors de 25, 40 i 45 anys

Unió Europea i països amb conveni

Resta de sistemes educatius estrangers

En el cas de tenir estudis de sistemes educatius
de països de la Unió Europea, Andorra, Islàndia,
Liechtenstein, Noruega, Suïssa i la Xina, o d’haver
cursat el batxillerat europeu o el batxillerat
internacional, s’ha d’obtenir la credencial d’accés que
emet la UNED (Universitat Nacional d’Ensenyament a
Distància), que permet sol·licitar plaça en el sistema
universitari públic valencià a través de la preinscripció.
La qualificació de l’acreditació es correspon a
la qualificació del batxiller més la fase obligatòria
de les PAU, és a dir, a la NAU (nota d’accés a la
universitat, fins a 10 punts). Aquests estudiants poden
presentar-se a un màxim de 6 assignatures en les
proves de competències específiques (PCE) de la UNED
per incrementar la nota d’admissió fins a 14 punts
(sols es tenen en compte les dues assignatures que
proporcionen millor nota d’admissió i sempre que la
qualificació obtinguda siga igual o superior a 5 punts).

Els estudiants procedents de la resta de sistemes
educatius estrangers que vulguen estudiar en una
universitat pública valenciana han de sol·licitar al
Ministeri d’Educació l’homologació dels estudis
realitzats al del títol de batxillerat o equivalent i poden
obtenir l’acreditació de la UNED, la qualificació màxima
de la qual és de 6 punts. Aquesta qualificació és
equivalent a la NAU (nota d’accés a la universitat).

D’altra banda, si aquests estudiants han fet proves
d’avaluació externa, la UNED pot incorporar aquestes
qualificacions, que funcionen igual que les obtingudes
en les PCE i poden augmentar la nota d’admissió fins
a 14 punts.
L’estudiant pot fer valer les dues opcions alhora
(PCE i assignatures superades en proves externes)
per tal d’incrementar la nota d’admissió fins a
14 punts, però sols es tenen en compte les dues
assignatures superades que li donen millor nota
d’admissió.

A més, aquests estudiants poden presentar-se a
un màxim de 6 assignatures (la UNED en recomana
la realització d’un mínim de 4) en les proves de
competències específiques (PCE) de la UNED per
incrementar la NAU (nota d’accés a la universitat)
fins a 10 punts. Dues de les assignatures examinades
en les PCE poden ponderar per augmentar la NAT
(nota d’admissió a la titulació) fins a 14 punts, i sempre
que la qualificació obtinguda siga igual o superior
a 5 punts). Es recomana consultar el sistema valencià
de ponderacions.
En tot cas, la UNED és l’encarregada de certificar
les qualificacions de tots els estudiants estrangers
(els de la Unió Europea i països amb conveni i els
de la resta de sistemes educatius estrangers), emetre
la credencial i, si escau, realitzar les proves pertinents.
Aquests estudiants entren en la mateixa reserva
de places que els estudiants de batxillerat i de cicles
formatius de grau superior.

Accés per a majors de 25 anys
La prova d’accés per a majors de 25 anys s’estructura
en dues fases, una de general i una d’específica.
La general consta de quatre exercicis: comentari
de text, castellà, valencià i llengua estrangera. La fase
específica està en funció de la branca de coneixement
triada entre les cinc que hi ha: Arts i Humanitats,
Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials
i Jurídiques, i Enginyeria i Arquitectura. En aquesta
fase, cal examinar-se de dues matèries vinculades
a la branca de coneixement.
Per a presentar-se a la prova cal tenir 25 anys
o fer-los dins l’any natural en què s’hi realitza i no
complir les condicions per a accedir a la universitat
per una altra via.
El fet d’aprovar els exàmens dona dret a fer la
preinscripció en qualsevol titulació universitària, però
es té preferència si es demana un grau vinculat a la
branca de coneixement elegida en la fase específica.
Les places reservades són un 3% en cada grau.
Així mateix, es pot sol·licitar plaça en la resta
d’universitats de l’estat, però de manera no preferent
respecte als estudiants que hagen fet la prova
en la universitat en qüestió.
Accés per a majors de 40 anys
Aquesta via és per a candidats amb experiència
laboral i professional vinculada a un grau universitari.
La Universitat de València valora l’experiència
professional i, a més, els candidats han de superar
una entrevista personal.
Per a presentar-se per aquesta modalitat d’accés cal
tenir 40 anys o fer-los dins de l’any de començament
del curs acadèmic, no complir les condicions per a
accedir a la universitat per una altra via i tenir el títol
de graduat escolar.
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El fet de superar l’entrevista sols dona dret a realitzar
la preinscripció al grau i universitat per al qual s’han
entrevistat. Per a aquest col·lectiu es reserva un 1%
de les places en cada titulació, llevat dels graus en
Medicina i en Odontologia, en què no se’n reserven.
Accés per a majors de 45 anys
La prova d’accés per a majors de 45 anys consta de
tres exercicis: comentari de text, castellà i valencià.
També s’ha de superar una entrevista personal.
Per a presentar-se a la prova cal tenir 45 anys
o fer-los dins de l’any natural en què s’hi realitza,
no complir les condicions per a accedir a la universitat
per una altra via i no poder acreditar experiència
laboral o professional habilitant.
La superació de les proves sols dona dret a fer la
preinscripció al grau i universitat triat en la sol·licitud.
Per a aquest col·lectiu, es reserva un 1% de les places
en cada titulació.
L’accés des d’altres col·lectius
També es pot accedir als estudis de grau amb una
titulació oficial universitària. Per a la quota de titulats
universitaris es té en compte la nota mitjana dels
estudis amb què s’accedeix (fins a 10 punts) i es
reserven un 3% de les places de cada grau.
D’altra banda, es reserven places per a esportistes
d’alt nivell, d’elit A i B, i d’alt rendiment (10% per
al grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport;
5% per als graus en Fisioteràpia i en Mestre/a en
Educació Primària; i 3% per a la resta de graus)
i per a estudiants amb discapacitat igual o superior
al 33% (5% de les places de cada grau).
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L’accés a les dobles titulacions
La Universitat de València ofereix sis dobles graus:
Administració i Direcció d’Empreses + Dret / Dret
+ Ciències Polítiques i de l’Administració Pública /
Dret + Criminologia / Farmàcia + Nutrició Humana
i Dietètica / Sociologia + Ciències Polítiques i de
l’Administració Pública / Turisme + Administració i
Direcció d’Empreses. Les sis dobles titulacions es trien
com qualsevol altre grau, en l’imprès de preinscripció,
pot ponderar qualsevol assignatura que pondere
en algun dels dos graus, i s’hi aplica la ponderació
més alta.
L’accés als programes de doble titulació
internacional

Per al doble grau francoespanyol en Dret, s’ha de fer la
sol·licitud en primer curs i es té en compte l’expedient
acadèmic i el nivell B2 de francès. En tot cas, s’han
de superar 1r i 2n cursos del grau en Dret, amb un
mínim de 120 crèdits ECTS, per poder iniciar l’estada
a l’estranger.
Per al doble grau/màster en Química s’han de superar
els crèdits dels tres primers cursos i tenir un nivell B1
de francès. La sol·licitud coincideix amb la convocatòria
Erasmus i es fa en tercer curs.
En l’apartat “Dobles titulacions internacionals”
d’aquesta guia es poden conèixer els programes
actuals.
L’accés als grups ARA

Els estudiants de la Universitat de València tenen la
possibilitat de cursar entre 90 i 120 crèdits en una de
les universitats estrangeres sòcies i, en acabar, obtenir
els títols d’ambdues institucions.

La Universitat de València té, en algunes de les
seues titulacions, grups de docència en anglès que
s’anomenen grups ARA (Alt Rendiment Acadèmic)
en què almenys un 50% de les classes s’imparteixen
Cada centre determina, per a cadascun dels programes en aquesta llengua.
de doble titulació internacional, el moment en què
Les titulacions amb grup ARA són les següents:
l’estudiantat ha de realitzar la sol·licitud, els requisits
Administració i Direcció d’Empreses, Dret, Economia,
que han de complir i els criteris amb què es fa la
Farmàcia, International Business, Medicina i Psicologia.
selecció.
L’accés a aquests grups es fa mitjançant una sol·licitud
Per als programes de doble titulació de la Facultat
d’Economia, s’ha d’estar en segon any de grau i
superar, almenys, el 90% dels crèdits dels dos primers
cursos. A més, cal acreditar el nivell d’idioma requerit
per la universitat estrangera de destinació.

en la facultat immediatament després de ser admès en
la titulació. Cal acreditar el nivell B2 d’anglès entre la
data d’inscripció al grup i la finalització del primer curs.
Per al grau en International Business s’ha d’acreditar
en el moment de la matrícula.

El curs acadèmic 2019-20 la Universitat de València
ofereix, en alguns dels seus graus d’Enginyeria que
La Universitat de València ha posat en marxa el Pla de habiliten per a l’exercici de professions reconegudes,
la possibilitat d’inscriure’s en el grau o en el programa
formació i acreditació d’anglès per a estudiants amb
acadèmic que preveu la realització del grau i del
l’objectiu d’obtenir i d’acreditar unes competències
màster de manera consecutiva, amb reserva de plaça
lingüístiques equivalents als nivells B1 i B2 d’anglès.
al màster. Aquests programes són els següents: grau
Aquests nivells permeten accedir a moltes de les
en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació + màster
places del programa Erasmus i cursar assignatures
universitari en Enginyeria de Telecomunicació, grau
amb docència en anglès.
en Enginyeria Telemàtica + màster universitari en
El pla inclou cursos de formació i la possibilitat
Enginyeria de Telecomunicació i el grau en Enginyeria
d’acreditar-se. La Universitat ofereix unes condicions
Química + màster universitari en Enginyeria Química.
econòmiques favorables tant per a la matrícula del curs
En qualsevol cas, el que un alumne decidisca no
com per a l’acreditació posterior. Per a beneficiar-se
registrar-se en el moment de la preinscripció en un
del pla cal preinscriure’s; hi ha més informació en el
d’aquests programes de grau i màster no li impedeix
web: www.spluv.es/plaangles.
que en el futur puga matricular-se en el màster associat.
Actualment, la Universitat de València, a banda de
Qui pot fer-la?
l’ensenyament en anglès en els grups ARA, ofereix
assignatures en aquesta llengua en alguns graus
Per a fer la preinscripció als estudis de grau, cal tenir
i té previst ampliar-ne l’oferta.
un d’aquests requisits:
Anglès: formació i acreditació
per a estudiants

La preinscripció
Què és?
És el procediment d’admissió que serveix per a
ordenar, segons la nota d’accés, els estudiants
que demanen plaça en un grau. En aquest procés
tenen prioritat les sol·licituds corresponents a les
qualificacions obtingudes en la convocatòria ordinària
de les proves d’accés (juny) o en convocatòries
de cursos anteriors. A continuació s’ordenen
les sol·licituds amb les qualificacions de la fase
extraordinària (juliol).

• Batxiller amb les PAU superades.
• Títols de tècnic/a superior de formació professional,
tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny, tècnic/a
esportiu superior, o equivalents.
• Accés per a majors de 25, 40 o 45 anys.
• Titulació universitària.
• Batxillerats comunitaris i d’altres països amb conveni,
batxillerat europeu i batxillerat internacional, amb
l’acreditació expedida per la UNED.
• Estudis no comunitaris homologats al batxillerat
amb l’acreditació expedida per la UNED.

Les universitats públiques valencianes i els seus
centres adscrits fan la preinscripció conjuntament,
per això, cada estudiant només pot presentar una
sola preinscripció al districte universitari valencià.
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Hi ha reserva de places per a alguns
col·lectius?
Sí. Se’n reserven per als col·lectius següents:
• Per a esportistes d’alt nivell d’elit A i B i d’alt
rendiment (10% per al grau en Ciències de l’Activitat
Física i de l’Esport, 5% per als graus en Fisioteràpia
i en Mestre/a en Educació Primària, i 3% per a
la resta de graus).
• Per a estudiants amb discapacitat igual o superior
al 33% (5%).
• Per a titulats universitaris (3%).
• Per a majors de 25 anys amb les proves d’accés
específiques superades (3%); majors de 40 anys amb
acreditació professional (1%); majors de 45 anys
amb les proves d’accés específiques superades (1%).
Quan cal fer-la?
Normalment el termini de preinscripció en el districte
universitari valencià s’obri en juny i es tanca els
primers dies de juliol. Cal parar atenció als períodes
de presentació de sol·licituds en funció de les diferents
situacions acadèmiques dels sol·licitants.
Les llistes d’espera
Quan un grau té totes les places cobertes, es genera
una llista d’espera amb els estudiants que havien
sol·licitat plaça i no l’han obtinguda. L’ordre en la
llista es correspon amb la nota d’admissió que té
l’estudiant/a per a aquesta titulació. Si es produeixen
vacants en la matrícula, els centres les ofereixen als
estudiants que estan en la llista d’espera.

La crida de la llista d’espera no és presencial i cal
consultar-la en la web de la Universitat de València.
Per a poder participar en les adjudicacions de plaça
de cada crida, cal confirmar en cada adjudicació i en
cadascuna de les titulacions en què s’està en llista
d’espera, l’interès per continuar-hi. En el cas que no
es faça aquesta confirmació, es perd l’opció de ser
admès/a en aquesta titulació i de participar en les
adjudicacions que resten.
La matrícula
A la Universitat de València, la matrícula de primer
curs té lloc al mes de juliol, justament després dels
resultats de la preinscripció. En el web de cada centre
es pot ampliar la informació sobre la documentació
que cal adjuntar i consultar el calendari de reunions
informatives prèvies a la matrícula. Cada estudiant
admès té cita un dia i una hora concrets, en funció
de la seua nota d’admissió a aquesta titulació. La
matrícula es fa de manera telemàtica, i es lliura en
les secretaries la documentació exigida una vegada
començat el curs.
L’import de la matrícula depèn de les taxes que, per a
cada curs, determina i publica la Generalitat Valenciana.
El preu de cada crèdit és diferent per a cada titulació,
depenent del seu nivell d’experimentalitat, i llavors
l’import total de la matrícula està en funció del preu
i del nombre de crèdits matriculats més les taxes
acadèmiques.
Cal tenir en compte que els crèdits matriculats en
segona, tercera i quarta o successives matrícules
tenen un increment en el preu, que també determina
i publica la Generalitat Valenciana.
A la Universitat de València el pagament de la matrícula
es pot realitzar en una sola vegada, en dos terminis
o en sis.
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Les beques
A l’hora d’accedir a la Universitat de València és
important conèixer les següents convocatòries
de beques i ajudes a l’estudi:
• Beques per a estudis universitaris. Ministeri
d’Educació www.mecd.gob.es
• Beques per a estudis universitaris. Conselleria
d’Educació www.ceice.gva.es
• Beques salari per a estudis de grau. Conselleria
d’Educació www.ceice.gva.es
• Ajudes a l’estudi. Universitat de València.
N’inclouen diferents modalitats www.uv.es

Visiteu la Universitat
Durant els dies 19, 20 , 21 i 22 de febrer de 2019
la Universitat organitza visites guiades adreçades
als centres d’ensenyament secundari per a donar
a conèixer l’oferta de graus de cada centre i el serveis
i instal·lacions dels seus tres campus.
www.uv.es/coneixer
Consulteu en línia la revista Futura
En aquesta publicació hi ha diversos articles que donen
una visió en profunditat dels graus de la Universitat
de València.
www.uv.es/revistafutura

Recursos d’informació per a triar
un grau

Consulteu el web de l’OPAL UVocupació

Consulteu l’oferta de graus al web
de la Universitat de València

L’Observatori d´Inserció Professional i Assessorament
Laboral - UVocupació disposa d’eines útils per a
accedir a informació pràctica sobre les eixides
professionals i els resultats d’inserció laboral
de les titulacions de la Universitat de València.

En el portal www.uv.es disposeu d’informació sobre els
56 graus i els 6 dobles graus que ofereix la Universitat
de València. Podeu consultar-ne detalladament el pla
d’estudis, l’estructura per cursos, el contingut
i la metodologia docent de cada assignatura,
les pràctiques, etc.
Veniu, telefoneu o escriviu al Sedi
A les tres oficines del Servei d’Informació
i Dinamització (Sedi) s’atenen consultes sobre l’accés
i els estudis que ofereix la Universitat de València.
L’horari és de 9.00 a 14.00 h, de dilluns a divendres.
Durant el mes de juny, el Servei d’Informació i
Dinamització (Sedi) del campus de Blasco Ibáñez
obri un dissabte de matí al voltant de les dates
de preinscripció a la universitat, i ofereix sessions
informatives sobre l’accés i la preinscripció per
resoldre els dubtes dels futurs estudiants i les seues
famílies. Podeu trobar adreces i telèfons de
les tres oficines en el directori d’aquesta guia.

www.uv.es/uvocupacio
Consulteu el lloc web Gripau
Gruipau.eu és un lloc web de recursos per a futurs
universitaris elaborat conjuntament per les universitats
públiques valencianes en què es pot trobar informació
útil per als estudiants que pensen anar a la universitat
(docència en valencià, recomanacions per a millorar
la redacció de textos, recursos d’autoaprenentatge de
llengües, programari, app, etc.).
www.gripau.eu

15

PLA D’ESTUDIS
Branca Ciències Socials i Jurídiques
Centre Facultat d’Economia / Facultat de Dret
Campus Els Tarongers
Crèdits 370,5

ADE + Dret
El doble grau en ADE i en Dret respon a una
demanda de les empreses i les organitzacions,
tant públiques com privades, de professionals amb
un perfil que combine l’administració i la direcció
d’empreses amb el domini de les qüestions
jurídiques. A més, l’obtenció del doble grau permet
realitzar diversos màsters d’especialització en el
camp jurídicoempresarial com el Màster en Advocacia, que habilitarà per a l’exercici professional
d’advocat/ada i procurador/a.

Cursos 5

www.uv.es/graus
laboral, producció, finances, comercialització, inversió,
administració o comptabilitat. També prepara per a
l’exercici lliure de la professió en els àmbits del dret
i de la consultoria, i afavoreix una actitud emprenedora
en aquests camps.

REQUISITS D’ACCÉS
Batxillerat amb les PAU superades.
Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
Titulació universitària.
PERFIL
Batxillerats comunitaris i d’altres països amb
conveni, batxillerat internacional i batxillerat
L’objectiu d’aquest programa de doble titulació
europeu, amb l’acreditació de la UNED.
és formar professionals amb les competències
Estudis no comunitaris homologats al batxillerat
necessàries per ocupar llocs de responsabilitat en
amb l’acreditació expedida per la UNED.
l’àmbit global de l’organització i en les àrees funcionals
de les empreses: fiscalitat, recursos humans, dret
INFORMACIÓ
· La planificació d’aquests estudis permet
obtenir els graus en ADE i en Dret en un total
de cinc cursos.
· L’estudiant cursarà ADE amb l’itinerari Jurídicoempresarial i Dret, amb l’itinerari Econòmic.
· En cas que es vulga abandonar el programa
de doble titulació però es vulga continuar amb
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un dels dos graus, l’estudiantat pot triar en quin
dels dos continua.
· En cinquè curs hi ha dos grups, A i B. Cada grup
concentra les pràctiques externes en un dels quadrimestres i així es facilita l’eixida dels estudiants
que vulguen fer un intercanvi internacional.

Matèries de formació bàsica
69 crèdits
(63 cr. de la branca pròpia i 6 de Ciències)
Matèries obligatòries
271,5 crèdits
(126 d’ADE + 145,5 de Dret)
Pràctiques externes obligatòries
20 crèdits
Treball de fi de grau
10 crèdits

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació
bàsica / OB = Obligatòria
La a i d minúscules al costat del nombre de crèdits indiquen
la titulació a la qual pertany l’assignatura: a = ADE / d = Dret.
1r curs (73,5 / 76,5 crèdits)
Comptabilitat financera
Dret civil I
Dret constitucional I
Dret eclesiàstic / Dret romà / Història del dret /
Tècniques i habilitats1
Estadística
Fonaments de direcció d’empreses
Institucions jurídiques de la Unió Europea
Introducció a l’economia
Microeconomia
Teoria del dret
Matemàtiques I
Dret processal I (Introducció)

Caràcter Crèdits
FBB
6a
FBB
6d
FBB
9d

2n curs (70,5 crèdits)
Comptabilitat de costos
Direcció estratègica
Dret administratiu I
Dret civil II
Dret constitucional II
Dret mercantil I
Introducció a la inferència estadística
Macroeconomia
Matemàtica financera

Caràcter Crèdits
OB
9a
OB
9a
OB
9d
OB
9d
OB
7,5d
OB
9d
OB
6a
OB
6a
OB
6a

3r curs (76,5 crèdits)
Direcció d’empreses internacionals
Dret administratiu II
Dret del treball I
Dret internacional públic
Dret mercantil II
Dret penal I
Dret processal II
Economia de la UE i de les institucions
internacionals
Fonaments d’investigació de mercats
Introducció a la fiscalitat
Màrqueting
Teoria de la inversió

Caràcter Crèdits
OB
4,5a
OB
7,5d
OB
4,5d
OB
7,5d
OB
7,5d
OB
9d
OB
7,5d

FBB
FBB
FBB
FBB
FBB
FBB
FBB
FB
OB

OB
OB
OB
OB
OB

6/9d
6a
6a
6d
6a
6a
6d
6a
4,5d

4t curs (73,5 crèdits)
Anàlisi d’estats financers
Dret civil III
Dret del treball II
Dret financer i tributari I
Dret financer i tributari II
Dret penal II
Dret processal III
Econometria
Economia espanyola i del País Valencià
Estratègia de màrqueting
Filosofia del dret
Teoria del finançament

Caràcter Crèdits
OB
6a
OB
7,5d
OB
9d
OB
6d
OB
6d
OB
7,5d
OB
4,5d
OB
6a
OB
6a
OB
4,5a
OB
4,5d
OB
6a

5è curs (76,5 crèdits)
Comptabilitat de grups empresarials
Direcció estratègica de recursos humans
Dret civil IV
Dret internacional privat
Finançament internacional
Fiscalitat de l’empresa
Operacions i mercats de renda fixa
Pràctica tributària
Practicum ADE + Dret
Treball de fi de grau ADE + Det

Caràcter Crèdits
OB
6a
OB
6a
OB
6d
OB
7,5d
OB
6a
OB
4,5a
OB
6a
OB
4,5d
OB
20
OB
10

1 S’ha de triar una d’aquestes assignatures. Totes tenen 6 cr. llevat d’ Història del dret, que en té 9.

6a
4,5a
6a
6a
6a
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PLA D’ESTUDIS
Matèries de formació bàsica

Branca Ciències Socials i Jurídiques
Centre Facultat de Dret
Campus Els Tarongers
Crèdits 240

Dret
El grau en Dret proporciona una formació
jurídica bàsica que comprèn tant els coneixements
teòrics sobre la legislació com les eines metodològiques necessàries per poder interpretar-la
i aplicar-la. Així, l’objectiu últim del grau és formar
professionals capaços de defensar els drets
dels ciutadans i de les ciutadanes dins la
societat a la qual pertanyen, d’acord amb
el sistema legal establert.
PERFIL

Cursos 4

www.uv.es/grau_dret
ITINERARIS
Dret dels Negocis
Dret Empresarial
Dret Polític
Dret Privat
Dret Públic
Fonaments de l’Ordenament Jurídic
Jurídic Internacional
Litigació

Els graduats en Dret poden exercir professions a les
REQUISITS D’ACCÉS
quals només es pot accedir mitjançant la possessió
Batxillerat amb les PAU superades.
del títol de Dret i l’oposició corresponent. Per tant,
Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
aquest grau és necessari per poder accedir a la carrera
Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
judicial, al cos de secretaris/secretàries judicials, al
Titulació universitària.
ministeri fiscal i al cos d’advocats/advocades de l’estat.
També és un requisit per accedir a les professions
Batxillerats comunitaris i d’altres països amb
oficials de notari/notària i de registrador/registradora
conveni, batxillerat internacional i batxillerat
europeu, amb l’acreditació de la UNED.
i per accedir a la formació i examen posterior dels títols
professionals d’advocat/advocada i de procurador/
Estudis no comunitaris homologats al batxillerat
amb l’acreditació expedida per la UNED.
procuradora.
INFORMACIÓ
· L’alumnat completa la seua formació amb
l’estudi d’un dels vuit itineraris que s’ofereixen.

tres amb una mitjana de 40 crèdits per curs i un
total de 6 anys per a l’obtenció del grau.

· Es pot cursar l’assignatura de Drets humans
en qualsevol dels itineraris, com a assignatura
addicional o en substitució d’una altra amb igual
nombre de crèdits, és a dir, 4,5.

· Hi ha la possibilitat de formar part d’un grup ARA
(alt rendiment acadèmic) i rebre almenys el 50%
de la docència en anglès.

· La Universitat ofereix els dobles graus en:
Administració i Direcció d’Empreses + Dret, Dret
+ Ciències Polítiques i de l’Administració Pública,
i Dret + Criminologia.

· L’estudiant pot participar en un programa de
doble titulació internacional que li permet cursar
tercer i quart cursos en una universitat estrangera (vegeu la pàg. 142).

Matèries obligatòries
Matèries optatives
Pràctiques externes obligatòries
Treball de fi de grau

60 crèdits
de la branca pròpia
145,5 crèdits
18 crèdits
10,5 crèdits
6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats
universitàries.

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria
/ OP = Optativa

Dret dels Negocis
Banca, borsa i assegurances		
Dret de la competència		
Dret del transport		
Introducció a la comptabilitat 		
Dret Empresarial
Dret penal, econòmic i de l’empresa		
Fiscalitat de l’empresa		
Prevenció de riscos laborals: règim
jurídic i responsabilitats		
Seguretat Social 		

Crèdits
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

Dret Polític
Dret autonòmic valencià		
Dret constitucional comparat		
Dret electoral		
Teories de la democràcia		

4,5
4,5
4,5
4,5

1r curs
Dret civil I
Dret constitucional I
Dret eclesiàstic de l’estat
Dret romà
Economia política
Història del dret
Institucions jurídiques de la UE
Tècniques i habilitats jurídiques bàsiques
Teoria del dret

Caràcter Crèdits
FBB
6
FBB
9
FBB
6
FBB
6
FBB
6
FBB
9
FBB
6
FBB
6
FBB
6

Dret Privat
Dret de danys		
Dret dels consumidors		
Dret notarial i registral 		
Garanties del crèdit		

4,5
4,5
4,5
4,5

2n curs
Dret administratiu I
Dret civil II
Dret constitucional II
Dret del treball I
Dret internacional públic
Dret mercantil I
Dret penal I
Dret processal I

Caràcter Crèdits
OB
9
OB
9
OB
7,5
OB
4,5
OB
7,5
OB
9
OB
9
OB
4,5

Dret Públic
Dret del medi ambient		
Dret penal polític i de la funció pública		
Dret urbanístic		
Règim pressupostari dels ens públics		

4,5
4,5
4,5
4,5

Fonaments de l’Ordenament Jurídic
Dret públic romà		
Dret romà i la unificació del dret europeu		
Drets humans		
Història dels codis i les constitucions		

4,5
4,5
4,5
4,5

3r curs
Dret administratiu II
Dret civil III
Dret del treball II
Dret financer i tributari I
Dret internacional privat
Dret mercantil II
Dret processal II
Dret penal II

Caràcter Crèdits
OB
7,5
OB
7,5
OB
9
OB
6
OB
7,5
OB
7,5
OB
7,5
OB
7,5

Jurídic Internacional
Dret del comerç internacional		
Dret internacional ambiental		
Dret internacional humanitari		
Nacionalitat i estrangeria		

4,5
4,5
4,5
4,5

Litigació
ADR (Solució extrajurisdiccional dels conflictes)		
Causes matrimonials canòniques		
Litigació i teoria de la prova		
Procés laboral		

4,5
4,5
4,5
4,5

4t curs
Dret civil IV
Dret financer i tributari II
Dret processal III
Filosofia del dret
Pràctica tributària
Assignatures optatives
Pràcticum
Treball de fi de grau

Caràcter Crèdits
OB
6
OB
6
OB
4,5
OB
4,5
OB
4,5
OP
18
OB
10,5
OB
6

· Per als qui prefereixen estudiar a temps parcial,
es proposa una seqüenciació en 12 quadrimes94
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PLA D’ESTUDIS
Matèries de formació bàsica

Branca CIències Socials i Jurídiques
Centre Facultat de Dret
Campus Els Tarongers
Crèdits 240

Criminologia
Els estudis de Criminologia tenen per objectiu
general la formació de professionals que donen
resposta a les necessitats socials de seguretat i de
prevenció i control de la delinqüència. Així, el grau
proporciona les eines teòriques i pràctiques necessàries per analitzar la realitat criminal des d’una
perspectiva interdisciplinària i alhora integradora
(dret, sociologia, psicologia, etc.). Això facilita els
instruments per contribuir a la lluita contra el crim
des del respecte al marc jurídic establert i des de
la confiança en les polítiques socials destinades
a prevenir la delinqüència i minimitzar-ne
els efectes.
PERFIL
Els graduats en Criminologia exerceixen la seua
tasca professional tant en el sector públic com en el
sector privat. Dins el sector públic, poden treballar en
l’administració de justícia, en els cossos i forces de
seguretat, en oficines d’atenció a víctimes, en centres
penitenciaris, en centres de menors, en ajuntaments,
etc. En l’àmbit privat, a més d’oferir assessorament

Cursos 4

www.uv.es/grau_criminologia
a diferents empreses, poden exercir com a detectius/
detectives si cursen l’itinerari corresponent (aprovat
per resolució del Ministeri de l’Interior de 13 de juliol
de 2010).
ITINERARIS
Criminologia Aplicada
Detectiu Privat / Detectiva Privada
Seguretat Pública
REQUISITS D’ACCÉS
Batxillerat amb les PAU superades.
Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
Titulació universitària.
Batxillerats comunitaris i d’altres països amb
conveni, batxillerat internacional i batxillerat
europeu, amb l’acreditació de la UNED.
Estudis no comunitaris homologats al batxillerat
amb l’acreditació expedida per la UNED.

INFORMACIÓ
· El grau en Criminologia inclou 30 crèdits optatius
que l’alumnat pot triar lliurement entre l’oferta
d’assignatures optatives.
· Aquest grau habilita per exercir la professió
de detectiu privat / detectiva privada si es cursen
les assignatures optatives corresponents.
· Hi ha diversos perfils de l’administració pública
que inclouen com a mèrit d’accés estar en
possessió del títol de Criminologia, sobretot
en l’administració de justícia i els cossos
i forces de seguretat.
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· Per als que prefereixen estudiar a temps parcial,
es proposa una seqüenciació en 14 quadrimestres amb una mitjana de 30 crèdits per curs i un
total de 7 anys per a l’obtenció del grau.
· La Facultat de Dret ofereix un doble grau en Dret
+ Criminologia.

Matèries obligatòries
Matèries optatives
Pràctiques externes obligatòries
Treball de fi de grau

60 crèdits
de la branca pròpia
129 crèdits
30 crèdits
15 crèdits
6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats
universitàries.

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria
/ OP = Optativa
1r curs
Criminologia I
Dret constitucional i administratiu
Estadística
Habilitats i destreses
Introducció a la sociologia
Mètodes d’investigació en ciències socials I
Psicologia criminal
Psicologia general
Sociologia jurídica

Caràcter Crèdits
FBB
9
FBB
9
FBB
6
FBB
6
FBB
6
FBB
6
FBB
6
FBB
6
FBB
6

2n curs
Dret penal I
Dret processal penal I
Medicina legal
Mètodes d’investigació en ciències socials II
Política criminal
Psiquiatria forense
Seguretat pública i privada
Tècniques d’anàlisi criminal
Transmissions, imatge i so

Caràcter Crèdits
OB
9
OB
6
OB
6
OB
6
OB
6
OB
6
OB
9
OB
6
OB
6

3r curs
Criminologia II
Dret penal de menors
Dret penal II
Dret penitenciari
Dret processal penal II
Mediació
Policia científica
Prevenció i tractament de la delinqüència
Victimologia

Caràcter Crèdits
OB
6
OB
6
OB
7,5
OB
6
OB
6
OB
6
OB
7,5
OB
9
OB
6

4t curs
Gènere i violència
Investigació criminal
Assignatures optatives
Pràctiques externes
Treball de fi de grau

Caràcter Crèdits
OB
4,5
OB
4,5
OP
30
OB
15
OB
6

Crèdits

Detectiu Privat / Detectiva Privada
Dret civil
Dret laboral
Dret mercantil
Investigació privada: tècniques i deontologia
professional
Dret processal civil

4,5
4,5

Criminologia Aplicada
Anglès tècnic
Delinqüència organitzada
Dret internacional penal
Intervenció social comunitària preventiva
Psicobiologia de la violència
Toxicologia aplicada i psicofarmacologia

4,5
4,5
4,5
6
6
4,5

Seguretat Pública
Estrangeria
Investigació d’accidents
Mitjans i tècniques d’intervenció
Seguretat viària

6
4,5
6
4,5

6
4,5
6

1

L’alumnat pot triar assignatures de qualsevol itinerari fins a arribar als 30
crèdits optatius o fer un dels tres itineraris.
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PLA D’ESTUDIS
Matèries de formació bàsica

Branca Ciències Socials i Jurídiques

Ciències
Polítiques i de
l’Administració
Pública
El grau en Ciències Polítiques i de l’Administració
Pública proporciona una formació pluridisciplinària
que combina coneixements teòrics i instruments
pràctics de diferents camps d’estudi com ara la
ciència política, el dret, la història, l’economia,
la sociologia, etc. A partir d’aquesta base, el grau
ofereix recursos per analitzar els fenòmens polítics
i l’organització de les administracions públiques.
Alhora, aquesta capacitat d’anàlisi ha d’afavorir
el desenvolupament d’estratègies d’actuació
en aquest àmbit, sempre des d’una posició
professional i ètica sòlida.
PERFIL
Els graduats en Ciències Polítiques i de l’Administració
Pública poden exercir la seua activitat professional
tant en el sector públic com en el privat. En el primer,

Centre Facultat de Dret
Campus Els Tarongers
Crèdits 240

Cursos 4

www.uv.es/grau_cpap
després de superar una oposició, poden accedir a
funcions variades en el nivell mitjà-alt de diferents
administracions públiques (internacionals, europees,
estatals, autonòmiques i locals). En l’àmbit privat poden
treballar com a assessors interns i externs d’empreses,
partits polítics, sindicats, ONG, etc.
REQUISITS D’ACCÉS
Batxillerat amb les PAU superades.
Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
Titulació universitària.
Batxillerats comunitaris i d’altres països amb
conveni, batxillerat internacional i batxillerat
europeu, amb l’acreditació de la UNED.
Estudis no comunitaris homologats al batxillerat
amb l’acreditació expedida per la UNED.

INFORMACIÓ
· Per als que prefereixen estudiar a temps parcial,
es proposa una seqüenciació en 12 quadrimestres amb una mitjana de 40 crèdits per curs i un
total de 6 anys per a l’obtenció del grau.
· Les assignatures obligatòries poden ser de
12 crèdits, 9, 6 o 4,5.
· Els 18 crèdits optatius es concentren en quart
curs i es trien entre un total de 10 assignatures
de 4,5 crèdits cadascuna.
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· La Universitat ofereix els dobles graus en Dret +
Ciències Polítiques i de l’Administració Pública
i Sociologia + Ciències Polítiques i de l’Administració Pública

Matèries obligatòries
Matèries optatives
Pràctiques externes obligatòries
Treball de fi de grau

60 crèdits
de la branca pròpia
138 crèdits
18 crèdits
18 crèdits
6 crèdits

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats
universitàries.

Diversitat cultural a Europa i polítiques d’integració
Estructura econòmica d’Espanya i del País Valencià
Fonaments d’anàlisi econòmica
Geopolítica, globalització i qüestió nacional
Govern i gestió per al desenvolupament local
Institucions de dret autonòmic valencià
Introducció a les relacions laborals i la Seguretat Social
Polítiques, economia i dret del medi ambient
Pressupostos i comptabilitat del sector públic
Religió i política en el món contemporani

Crèdits
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria
/ OP = Optativa
1r curs
Economia política
Estructura social i sociologia general
Geografia humana
Història contemporània universal
Fonaments de ciència política
i de l’administració I
Història contemporània d’Espanya
i de les institucions juridicopolítiques
Mètodes i tècniques d’investigació I

Caràcter Crèdits
FBB
9
FBB
9
FBB
6
FBB
9
OB

12

OB
OB

6
9

2n curs
Caràcter Crèdits
Dret constitucional
FBB
9
Història del pensament polític
FBB
9
Relacions i organitzacions internacionals
FBB
9
Dret administratiu
OB
9
Economia del sector públic
OB
6
Fonaments de ciència política i de l’administració II OB
9
Mètodes i tècniques d’investigació II
OB
9
3r curs
Anàlisi de polítiques públiques
Cultura, comportament i actors polítics
Drets humans i cooperació internacional
Formes d’organització administrativa
Hisenda pública i administració financera
Institucions i polítiques de la UE
Política comparada
Règim de l’ocupació del sector públic
Sistema polític espanyol

Caràcter Crèdits
OB
4,5
OB
9
OB
6
OB
4,5
OB
9
OB
6
OB
6
OB
6
OB
9

4t curs
Estat del benestar
Polítiques públiques sectorials
Procediment administratiu
Teoria i filosofia política contemporània
Assignatures optatives
Pràctiques externes
Treball de fi de grau

Caràcter Crèdits
OB
4,5
OB
4,5
OB
4,5
OB
4,5
OP
18
OB
18
OB
6
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Dret + Ciències
Polítiques i de
l’Administració
Pública
El doble grau en Dret i en Ciències Polítiques
i de l’Administració Pública proporciona la formació, els coneixements i la metodologia necessaris
en ambdós camps. D’una banda ofereix una
formació jurídica bàsica i forma professionals
capaços de defensar els drets dels ciutadans dins
la societat. Pel que fa a Ciències Polítiques, aquest
proporciona una formació pluridisciplinària que
combina coneixements teòrics i instruments
pràctics de diferents camps d’estudi com ara
la ciència política, el dret, la història, l’economia,
la sociologia, etc.

Centre Facultat de Dret
Campus Els Tarongers
Crèdits 351

Cursos 5

www.uv.es/graus
i examen posterior dels títols professionals d’advocat/
advocada i de procurador/procuradora. Com a titulats
en Ciències Polítiques poden exercir tant en el sector
públic com en el privat. En el primer poden accedir
a funcions variades en el nivell mitjà-alt de diferents
administracions públiques (internacionals, europees,
estatals, autonòmiques i locals). En l’àmbit privat poden
treballar com a assessors interns i externs d’empreses,
partits polítics, sindicats, ONG, etc.

INFORMACIÓ
· La planificació d’aquests estudis permet obtenir
· Les assignatures de 12, 9 i 7,5 crèdits són anuals
els graus en Dret i en Ciències Polítiques i de
i les de 6 i 4,5 són quadrimestrals.
l’Administració Pública en un total de cinc cursos. · La Universitat ofereix els dobles graus en: ADE +
· L’estudiant cursarà el grau en Dret amb l’itinerari
Dret, Dret + Criminologia, i Sociologia + Ciències
Polítiques Públiques.
Polítiques i de l’Administració Pública.
· En cas que es vulga abandonar el programa de
doble titulació però es vulga continuar en un dels
dos graus, l’estudiantat pot triar en quin dels dos
continua.

GUIA

graus + accés

Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats
universitàries.

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria

REQUISITS D’ACCÉS
Batxillerat amb les PAU superades.
Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
PERFIL
Titulació universitària.
Els graduats en Dret i en Ciències Polítiques i de
Batxillerats comunitaris i d’altres països amb
l’Administració Pública poden exercir la seua activitat
conveni, batxillerat internacional i batxillerat
professional en ambdós camps. Com a titulats en Dret
europeu, amb l’acreditació de la UNED.
poden accedir a la carrera judicial, al cos de secretaris/
Estudis no comunitaris homologats al batxillerat
secretàries judicials, al ministeri fiscal i al cos d’advoamb l’acreditació expedida per la UNED.
cats/advocades de l’estat; a les professions oficials de
notari/notària i registrador/registradora i a la formació
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66 crèdits
de la branca pròpia
Matèries obligatòries
261 crèdits
(145,5 de Dret + 115,5 de Ciències Polítiques)
Pràctiques externes obligatòries
18 crèdits
Treball de fi de grau
6 crèdits

La d i cp minúscules al costat del nombre de crèdits indiquen la
titulació a la qual pertany l’assignatura: d = Dret / cp = Ciències
Polítiques.
1r curs (75/78 crèdits)
Dret civil I
Dret constitucional I
Dret eclesiàstic / Dret romà / Història del dret /
Tècniques i habilitats jurídiques bàsiques1
Economia política
Estructura social i sociologia general
Geografia humana
Teoria del dret
Fonaments de ciències polítiques
i de l’administració I
Història contemporània d’Espanya
i de les institucions juridicopolítiques
Mètodes i tècniques d’investigació I

Caràcter Crèdits
FBB
6d
FBB
9d

2n curs (73,5 crèdits)
Història del pensament polític
Història universal contemporània /
Relacions internacionals2
Dret administratiu I
Dret civil II
Dret constitucional II
Dret internacional públic
Dret processal I (Introducció)
Fonaments de ciències polítiques
i de l’administració II
Mètodes i tècniques d’investigació II

Caràcter Crèdits
FBB
9cp

3r curs (70,5 crèdits)
Dret administratiu II
Dret civil III
Dret del treball I
Dret mercantil I
Dret penal I
Dret processal II
Economia del sector públic
Formes d’organització administrativa
Política comparada
Sistema polític espanyol

Caràcter Crèdits
OB
7,5d
OB
7,5d
OB
4,5d
OB
9d
OB
9d
OB
7,5d
OB
6cp
OB
4,5cp
OB
6cp
OB
9cp

FBB
FBB
FBB
FBB
FBB

6/9d
6d
9cp
6cp
6d

OB

12cp

OB
OB

6cp
9cp

FBB
OB
OB
OB
OB
OB

9cp
9d
9d
7,5d
7,5d
4,5d

OB
OB

9cp
9cp

4t curs (69 crèdits)
Anàlisi de polítiques públiques
Cultura, comportaments i actors
Dret del treball II
Dret financer i tributari I
Dret internacional privat
Dret mercantil II
Dret penal II
Drets humans i cooperació internacional
Institucions polítiques de la UE
Règim d’ocupació del sector públic

Caràcter Crèdits
OB
4,5cp
OB
9cp
OB
9d
OB
6d
OB
7,5d
OB
7,5d
OB
7,5d
OB
6cp
OB
6cp
OB
6cp

5è curs (63 crèdits)
Dret civil IV
Dret financer II
Dret processal III
Estat de benestar
Filosofia del dret
Polítiques públiques sectorials
Pràctica tributària
Teoria i filosofia contemporània
Pràctiques externes
Treball de fi de grau3

Caràcter Crèdits
OB
6d
OB
6d
OB
4,5d
OB
4,5cp
OB
4,5d
OB
4,5cp
OB
4,5d
OB
4,5cp
OB
18d/cp
OB
6cp

1 S’ha de triar una d’aquestes assignatures. Totes tenen 6 cr. llevat d’ Història del dret, que en té 9.
2 S’ha de triar una de les dues assignatures.
3 El treball de fi de grau haurà d’incloure continguts politològics i continguts
jurídics.
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Centre Facultat de Dret
Campus Els Tarongers

Dret +
Criminologia
El doble grau en Dret i en Criminologia proporciona
la formació, els coneixements i la metodologia
necessaris en ambdós camps. Prepara professionals amb una formació jurídica bàsica capaços
de defensar els drets dels ciutadans i de les
ciutadanes dins la societat. I també professionals
que donen resposta a les necessitats socials de
seguretat i de prevenció i control de la delinqüència des del respecte al marc jurídic establert
i des de la confiança en les polítiques socials
destinades a prevenir la delinqüència i minimitzar-ne els efectes.

Crèdits 345

Cursos 5

posterior dels títols professionals d’advocat/advocada
i de procurador/procuradora. De la part de la Criminologia exerceixen la seua tasca professional tant en el
sector públic com en el sector privat. Dins del sector
públic, poden treballar en l’administració de justícia,
en els cossos i forces de seguretat, en oficines d’atenció a víctimes, en centres penitenciaris, en centres de
menors, en ajuntaments etc. En l’àmbit privat, a més
d’oferir assessorament a diferents empreses, poden
exercir com a detectius/detectives.

INFORMACIÓ

· L’estudiantat d’aquesta doble titulació cursa
el grau en Dret amb l’itinerari Juridicocriminològic i el grau en Criminologia amb l’itinerari
en Detectiu Privat / Detectiva Privada.
· En cas que es vulga abandonar el programa de
doble titulació i continuar en un dels dos graus,
l’estudiantat pot triar en quin dels dos continua.
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Es poden reconèixer fins a 6 crèdits per la participació en activitats
universitàries.

www.uv.es/graus

REQUISITS D’ACCÉS
Batxillerat amb les PAU superades.
Cicle formatiu de grau superior o equivalent.
PERFIL
Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.
Els graduats en Dret i en Criminologia poden exercir les
professions a les quals donen accés ambdós títols. Per
Titulació universitària.
tant, poden accedir, com a titulats en Dret, a la carrera
Batxillerats comunitaris i d’altres països amb
judicial, al cos de secretaris/secretàries judicials,
conveni, batxillerat internacional i batxillerat
europeu, amb l’acreditació de la UNED.
al ministeri fiscal i al cos d’advocats/advocades de
l’estat, i a les professions oficials de notari/notària
Estudis no comunitaris homologats al batxillerat
amb l’acreditació expedida per la UNED.
i registrador/registradora, i a la formació i examen

· La planificació d’aquests estudis permet obtenir
els graus en Dret i en Criminologia en cinc
cursos.

66 crèdits
de la branca pròpia
Matèries obligatòries
249 crèdits
(136,5 de Dret + 112,5 de Criminologia)
Matèries optatives
9 crèdits
de Criminologia
Pràctiques externes obligatòries
15 crèdits
Treball de fi de grau
6 crèdits

· Les assignatures de 9 i 7,5 crèdits són anuals
i les de 6 i 4,5 són quadrimestrals.
· La Universitat ofereix els dobles graus en:
Administració i Direcció d’Empreses + Dret, Dret
+ Ciències Polítiques i de l’Administració Pública,
i Sociologia + Ciències Polítiques i de l’Administració Pública.

ASSIGNATURES
FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / OB = Obligatòria
/ OP = Optativa
La d i c minúscules al costat del nombre de crèdits indiquen
la titulació a la qual pertany l’assignatura: d = Dret /
c = Criminologia.
1r curs (66/69 crèdits)
Caràcter Crèdits
Criminologia I
FBB
9c
Dret civil I
FBB
6d
Dret constitucional I
FBB
9d
Dret eclesiàstic / Dret romà / Economia / Història
1
6/9d
del dret / Tècniques i habilitats jurídiques bàsiques FBB
Estadística
FBB
6c
Institucions jurídiques de la UE
FBB
6d
Mètodes d’investigació en Ciències Socials I
FBB
6c
Psicologia criminal
FBB
6c
Sociologia jurídica
FBB
6c
Teoria del dret
FBB
6d
2n curs (75 crèdits)
Dret civil II
Dret constitucional II
Dret del treball I
Dret mercantil I
Dret penal I
Dret processal penal I
Medicina legal
Mètodes d’investigació en Ciències Socials II
Política criminal
Psiquiatria forense
Tècniques d’anàlisi criminal

Caràcter Crèdits
OB
9d
OB
7,5d
OB
4,5d
OB
9d
OB
9d
OB
6c
OB
6c
OB
6c
OB
6c
OB
6c
OB
6c

3r curs (72 crèdits)
Criminologia II
Dret del treball II
Dret internacional públic
Dret mercantil II
Dret penal de menors
Dret penal II
Dret processal II
Seguretat pública i privada
Transmissions, imatge i so
Victimologia

Caràcter Crèdits
OB
6c
OB
9d
OB
7,5d
OB
7,5d
OB
6c
OB
7,5d
OB
7,5d
OB
9c
OB
6c
OB
6c

4t curs (70,5 crèdits)
Dret administratiu I
Dret civil III
Dret financer i tributari I
Dret penitenciari
Dret processal penal II
Investigació criminal
Mediació
Policia científica
Prevenció i tractament
Assignatures optatives de Criminologia

Caràcter Crèdits
OB
9d
OB
7,5d
OB
6d
OB
6c
OB
6c
OB
4,5c
OB
6c
OB
7,5c
OB
9c
OP
9c

5è curs (61,5 crèdits)
Dret administratiu II
Dret civil IV
Dret financer i tributari II
Dret internacional privat
Filosofia del dret
Gènere i violència
Pràctica tributària
Pràctiques externes (Criminologia i Dret)
Treball de fi de grau (Criminologia i Dret)

Caràcter Crèdits
OB
7,5d
OB
6d
OB
6d
OB
7,5d
OB
4,5d
OB
4,5c
OB
4,5d
OB
15
OB
6

1 S’ha de triar una d’aquestes assignatures. Totes tenen 6 cr. llevat d’ Història del dret, que en té 9 i és anual.

OPTATIVES
Anglès tècnic 		
Delinqüència organitzada 		
Dret internacional penal 		
Estrangeria 		
Intervenció social comunitària preventiva 		
Investigació d’accidents 		
Investigació privada: tècniques i deontologia professional2
Mitjans i tècniques d’intervenció 		
Psicobiologia de la violència 		
Seguretat viària 		
Toxicologia aplicada i psicofarmacologia		
2 Aquesta

Crèdits
4,5
4,5
4,5
6
6
4,5
4,5
6
6
4,5
4,5

assignatura s’ha de cursar obligatòriament.
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DOBLES TITULACIONS
INTERNACIONALS
Els estudiants d’alguns graus de la Universitat de
València tenen la possibilitat de cursar dos anys
acadèmics en una de les universitats estrangeres
sòcies i, en acabar, obtenir els títols d’ambdues
institucions. Aquestes dobles titulacions permeten
més mobilitat i una formació més competitiva.
Qui vulga optar a alguna de les dobles titulacions de
la Facultat d’Economia ha d’estar en segon any de
grau i superar, almenys, el 90% dels crèdits dels dos
primers cursos. A més, cal acreditar el nivell d’idioma
requerit per la universitat estrangera de destinació.
Qui vulga optar al doble grau francoespanyol en Dret
ha de fer la sol·licitud en primer curs; es tindrà en
compte l’expedient acadèmic i el nivell B2 de francès.
En tot cas, s’han de superar 1r i 2n cursos del grau
en Dret, amb un mínim de 120 crèdits ECTS, per poder
iniciar l’estada a l’estranger.
Qui vulga optar a la doble titulació en Química ha
de superar els crèdits dels tres primers cursos i tenir
un nivell B1 de francès. La sol·licitud coincideix amb
la convocatòria Erasmus i es fa en tercer curs.

Oferta de dobles titulacions
internacionals

+		Bachelor Arts (Hons) in International Business
(Nottingham Trent University)

Grau en Administració i Direcció
d’Empreses (ADE)

+		Bachelor Arts (Hons) in International Management
(University of Hertfordshire)

+		Master 1 Management Parcours Sciences
de Gestion(Université de Nantes. Institut
d’Économie et de Management de Nantes-IAE)
+ Bachelor in Economia e Gestione Aziendale
(Ega – Amministrazione e Controllo) + Certificat
de finalització i superació del primer curs del
Master in Consulenza Aziendale e Libera
Professione (Calp – Libera Professione),
(Università degli Studi di Brescia)
Grau en Dret
+		Licence et Master 1 de Droit
(Université de Toulouse 1 Capitole)
Grau en Economia
+		Master 1 Mention Analyse et Politique
Économique (Université de Nantes. Institut
d’Économie et de Management de Nantes-IAE)
Grau en International Business
+		Bachelor Arts in International Business
/ Intercultural Studies (University of Heilbronn)

+		Bachelor Arts Betriebswirtschaft Internationales
Management-BIM (Hochschule Bremen)
+		Bachelor of Sciences in Business Administration
(University of North Carolina at Wilmington)
+		Bachelor in International Regional Studies,
especialització en Management of International
Projects and Programmes (Rusian Presidential
Academy of National Economy and Public
Administration-RPANEPA)
+ Bachelor in Business Administration
(University of North Florida)
Grau en Química i Màster en Química
Orgànica o Màster en Tècniques
Experimentals
+		 Diplôme d´Ingénieur/Grade/Master i Master
Sciences et Technologies, especialització en
Chimie Moléculaire o Sciences Analytiques
(École de Chimie, Polymères et Matériaux (ECPM),
Université de Strasbourg)

+		Bachelor in International Business, CeseMed
Programme (Euromed Management de Marseille)
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PREGUNTES
MÉS FREQÜENTS
Com puc imprimir les meues
qualificacions de les PAU?
Pots imprimir el full amb les qualificacions de les PAU
en https://appweb.edu.gva.es/paseu/login.sec
On he d’anar si volguera tornar a fer
les PAU?
Has de dirigir-te al centre on es va estudiar el
batxillerat. Si ets d’una altra comunitat autònoma,
t’has de dirigir al Servei d’Estudiants de la Universitat
de València (av. Blasco Ibáñez, 13. 46010 València).
Les meues notes de les PAU caduquen?
Les notes de la fase obligatòria no caduquen mai.
Però les qualificacions obtingudes en la fase voluntària
tenen una validesa de dos cursos acadèmics, així com
també les ponderacions corresponents a la qualificació
de l’assignatura troncal de modalitat i de l’idioma
estranger examinades en la fase obligatòria.
Si m’he examinat de les PAU en
la convocatòria ordinària de juny,
puc examinar-me’n també en la
convocatòria extraordinària de juliol?
Sí, pots repetir les PAU completes o només la fase
voluntària, però com que en la preinscripció té la
prioritat la convocatòria de juny, les qualificacions
obtingudes en la fase de juliol no et comptaran
per a l’accés d’aquest curs, sinó per al del següent.
Amb les meues qualificacions de les
PAU puc accedir a graus d’universitats
d’altres comunitats autònomes?
Sí, però has de tenir en compte que el sistema
de ponderacions pot no coincidir, per la qual cosa
la teua nota d’admissió a la titulació pot variar.
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Si he cursat un cicle formatiu de grau
superior, puc accedir a qualsevol grau
universitari?
Sí. No hi ha relació entre el tipus de cicle i el grau
universitari que condicione la prioritat d’accés.
Què és la preinscripció?
És el procediment d’admissió que serveix per a
ordenar segons la nota d’accés els estudiants que
demanen plaça en un grau. És imprescindible realitzar
la sol·licitud de preinscripció per ser admès en una
universitat pública.
Si he fet les PAU en la convocatòria de
juliol, quan he de fer la preinscripció?
En el mateix termini que els de la convocatòria de
juny, encara que no sàpigues les teues qualificacions.
El programa informàtic carregarà les teues
qualificacions, abans del procés de baremació
i adjudicació de places.
Sóc un estudiant d’un sistema
educatiu estranger i estic pendent de
l’acreditació i qualificacions de la UNED,
com he de fer la preinscripció?
Amb una nota provisional, perquè l’única manera
d’accedir a les universitats públiques és per
preinscripció.

Quina importància té l’ordre en la
relació de titulacions que demane?

Hi ha possibilitat d’obtenir una doble
titulació internacional?

Moltíssima. Has d’ordenar-les segon la teua
preferència, és a dir, en primer lloc la que més
t’interessa, seguida de la resta. Quan t’adjudiquen
la plaça d’una titulació, es perden les opcions a la
resta de titulacions que queden per sota de la que
se t’ha adjudicat. Pel que fa a la resta de les que
estan per sobre de la que se t’ha adjundicat, quedes
en llista d’espera.

Sí. Els estudiants de la Universitat de València tenen
la possibilitat de cursar entre 90 i 120 crèdits en
una de les universitats estrangeres sòcies i, en acabar,
obtenir els títols d’ambdues institucions.

Hi ha graus que tenen proves
específiques per a accedir-hi?
No. S’han suprimit les proves físiques d’accés per
al grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport.
Hi ha reserva de places per a alguns
col·lectius?
Sí. Se’n reserven per a esportistes d’alt nivell, d’elit
A i B i d’alt rendiment (10% per al grau en Ciències
de l’Activitat Física i de l’Esport, 5% per als graus en
Fisioteràpia i en Mestre/a en Educació Primària i 3%
per a la resta de graus); estudiants amb discapacitat
igual o superior al 33% (5%); titulats universitaris
(3%); majors de 25 anys amb les proves d’accés
específiques superades (3%); majors de 40 anys
amb l’acreditació professional (1%, llevat de Medicina
i Odontologia, que no reserven places per aquesta
quota); i majors de 45 anys amb les proves d’accés
específiques superades (1%).

Cada centre determina, per a cadascun dels
programes de doble titulació internacional, el moment
en què l’estudiant/a ha de realitzar la sol·licitud,
els requisits que ha d’acomplir i els criteris amb
què es fa la selecció.
Actualment, hi ha programes de doble titulació
internacional en els graus en Administració i Direcció
d’Empreses, en Economia, en International Business,
en Dret i en Química.
La Universitat de València treballa per implantar nous
programes de doble titulació internacional. Per conèixer
la informació actualitzada dels programes actius es
pot consultar la pàgina de cada centre en el portal
www.uv.es.
Es poden estudiar dos graus alhora?
Sí. Una opció és mitjançat les dobles titulacions que
ofereix la Universitat. Una altra és demanar primer
plaça per preinscripció en un grau, i matricular-s’hi,
i posteriorment, en la preinscripció del curs següent,
sol·licitar plaça en la segona titulació que t’interessa,
ja que per preinscripció només es pot obtenir una
plaça en cada curs acadèmic.

Com s’accedeix a les dobles titulacions?
Les dobles titulacions es trien com qualsevol altre grau,
a l’imprès de preinscripció, i pot ponderar qualsevol
assignatura que puntue en algun dels dos graus,
aplicant la ponderació més alta.
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Es poden aprofitar crèdits ja superats
si es canvia de titulació?
Sí. Hi ha diferents maneres d’aprofitar crèdits ja
cursats en un altre grau. N’és una fer servir els crèdits
cursats en matèries de formació bàsica, sempre que
aquests siguen de la mateixa branca de coneixement.
També es pot demanar, aquest és segons el cas,
el reconeixement de crèdits de matèries que tinguen
continguts o competències semblants.
Es pot canviar d’un grau a un altre?
Si es vol abandonar uns estudis i matricular-se en un
altra titulació, cal tornar a sol·licitar plaça en el nou
grau mitjançant la preinscripció. No obstant això, hi ha
una via extraordinària d’admissió per al canvi d’estudis
per la qual els centres ofereixen un nombre de places
molt reduït. Per a sol·licitar aquesta via d’accés cal,
entre altres requisits, tenir almenys 30 crèdits que
es puguen reconèixer en el grau al qual es vol accedir.

Com funcionen les llistes d’espera?
Quan un grau té totes les places cobertes, es genera
una llista d’espera amb els estudiants que hi han
sol·licitat plaça i no l’han obtinguda. L’ordre en la llista
es correspon amb la nota d’accés que té l’estudiant/a
per a la titulació. Si es produeixen vacants en la
matrícula, els centres les ofereixen als estudiant/es
que consten en la llista d’espera. La crida de la llista
d’espera no és presencial i cal consultar-la en el web
de la Universitat de València. Per poder participar en
les adjudicacions de plaça de cada crida cal confirmar
en cada una les titulacions en què s’està en la llista
d’espera, i en cadascuna de les adjudicacions de la
llista d’espera, l’interès per continuar-hi. En el cas
que no es realitze aquesta confirmació es perd l’opció
de ser admès/a en la titulació i de participar en les
adjudicacions que queden.
Què costa la matrícula i com
es pot pagar?

Hi ha professions que exigeixen tenir
un títol oficial per exercir-les?

L’import de la matrícula depèn de les taxes que,
per a cada curs, determina i publica la Generalitat
Valenciana. El preu de cada crèdit és diferent
Sí. L’exercici d’algunes activitats professionals
per a cada titulació, segons que en siga el nivell
regulades –infermer/a, mestre/a, etc.– exigeixen tenir
un títol de grau concret. Altres professions –professor/a d’experimentalitat. Per tant, l’import total de la
matrícula està en funció del preu del crèdit i del
de secundària, advocat/da, etc.– exigeixen un títol
nombre de crèdits matriculats per l’estudiant/a
de màster oficial concret.
més les taxes acadèmiques.
Es pot cursar una part del grau
Cal tenir en compte que els crèdits matriculats en
en una altra universitat?
segona, tercera i quarta o successives matrícules
Sí. La mobilitat és una pràctica recomanable en
la formació universitària. Hi ha diversos programes
que afavoreixen l’estada d’estudiants a altres centres
d’ensenyament superior nacionals i de l’estranger:
Erasmus, SICUE, etc. A més, la Universitat de València
té una àmplia oferta d’intercanvis internacionals
per fomentar la mobilitat.
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Hi ha exempcions al pagament
de la matrícula?

Què passa si no em matricule el dia
i l’hora que m’han assignat?

Sí. Hi ha unes exempcions i bonificacions de les
taxes acadèmiques per a estudiants amb matrícula
d’honor en segon de batxillerat o premi extraordinari
de batxillerat, famílies nombroses o monoparentals,
víctimes de violència de gènere, víctimes de bandes
armades i elements terroristes i estudiants amb
discapacitat.

Si no et matricules en la data i hora que et correspon
perds possibilitats de triar grup. S’entén que renuncies a
la plaça si finalitzat el termini de matrícula no ho has fet.

He de matricular-me del curs complet?

Quines llengües s’utilitzen en la
docència dels graus?
El valencià és la llengua pròpia de la Universitat, i hi
és oficial, juntament amb el castellà. L’anglès té la
consideració de llengua de treball. Totes tres s’usen
tant en la docència com en la investigació, amb altres
llengües estrangeres.

La Universitat de València permet sol·licitar la matrícula
parcial, entre 24 i 36 crèdits ECTS, pels motius
següents, que cal acreditar documentalment: activitat
Hi ha graus que demanen competències
laboral regular i acreditada, pràctica esportiva d’alt
nivell, necessitats educatives especials, responsabilitats lingüístiques per a cursar-los?
familiars o responsabilitats de representació estudiantil. En quines llengües?
Sí. A banda de les recomanacions que es fan per
Que passa si no aprove el primer curs?
als graus filològics, i que es pot consultar en la fitxa
Puc continuar a la Universitat?
de cada grau en aquesta mateixa guia, s’exigeixen
coneixements d’anglès (nivell B2 del MCER) per formar
El reglament de permanència de la Universitat de
part d’un grup d’alt rendiment acadèmic (ARA) en els
Valencia exigeix que, per tal de poder continuar en
el grau matriculat, s’han de aprovar almenys 12 crèdits graus d’ADE, Dret, Economia, Farmàcia, International
Business, Medicina i Psicologia. Aquests coneixements
ECTS. Si es tracta d’un doble grau, l’exigència és
s’acrediten amb certificats reconeguts o mitjançant
de 48 crèdits ECTS aprovats. Si no s’aproven aquests
un examen que expressament fa la Universitat. Hi ha
crèdits no pots continuar amb la doble titulació,
la possibilitat de presentar els certificats reconeguts
però l’estudiant pot continuar en una de les dues
al llarg del primer curs del grau, a excepció
titulacions, la que trie.
d’International Business, on s’ha d’acreditar
el nivell d’anglès en el moment de la matrícula.

tenen un increment, que també determina i publica
la Generalitat Valenciana.
A la Universitat de València, l’import de la matrícula
es pot fer en un sol pagament, en dos pagaments
o fraccionat en sis terminis.
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Branca de coneixement

Grup d’alt rendiment acadèmic (ARA)

Llengües de docència

Nota de tall

Els ensenyaments de grau s’adscriuen a una de
les cinc branques de coneixement: Arts i Humanitats,
Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials
i Jurídiques, i Enginyeria i Arquitectura.

A la Universitat de València hi ha docència en valencià
i en castellà. En els graus on hi ha grup ARA s’ofereix
docència en anglès. També hi ha assignatures en
anglès en alguns graus i es té previst ampliar-ne
l’oferta.

És la nota del darrer estudiant/a que accedeix a un
grau mitjançant la preinscripció. Aquesta nota pot
variar cada curs en funció de l’oferta de places
i de la demanda dels preuniversitaris. Hi ha diferents
notes de tall segons les quotes d’accés.

L’European Credit Transfer System (ECTS) és el
sistema comú adoptat per les universitats de l’espai
europeu d’educació superior per a quantificar la
dedicació acadèmica de l’estudiant. Un crèdit ECTS,
a la Universitat de València, equival a 25 hores, 10
són de classe i 15 de treball autònom de l’estudiant.

A la Universitat de València hi ha grups ARA en els
graus en ADE, Economia, Dret, Farmàcia, Finances
i Comptabilitat, International Business, Medicina
i Psicologia. La sol·licitud per a un grup ARA es fa
desprès d’obtenir plaça per preinscripció. La selecció
té en compte l’expedient acadèmic i el coneixement
acreditat de llengües d’interès científic, entre les quals
ha d’haver-hi l’anglès, amb un nivell equivalent al B2
(aquest nivell es pot obtenir al llarg del primer curs del
grau, llevat d’International Business, on cal acreditar-lo
en el moment de la matrícula). Els grups ARA ofereixen
almenys el 50% de la docència en anglès.

Doctorat

Menció, itinerari, maior i minor

És el tercer cicle dels estudis universitaris. S’estructura
en programes que inclouen formació i investigació.
Finalitza amb l’elaboració i la defensa d’una tesi
doctoral.

Els itineraris curriculars són agrupacions
d’assignatures, generalment optatives, que permeten
una major especialització en un determinat camp.
Segons la titulació, s’anomenen itinerari o menció.
En els graus de llengües i literatures s’anomenen
maior i minor. Les mencions, els maiors i els minors
apareixen reflectits en el Suplement Europeu al Títol.

Crèdit ECTS

Grau
És el primer cicle d’estudis universitaris. Té una
durada estàndard de 240 crèdits ECTS, llevat de
Farmàcia i Odontologia, que en tenen 300, i Medicina,
que en té 360. Els 240 crèdits es reparteixen
en 4 cursos; 60 crèdits per curs a dedicació completa.
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A més, la Universitat de València ha posat en marxa
el Pla de formació i acreditació d’anglès per a
estudiants amb l’objectiu d’ obtenir i acreditar unes
competències lingüístiques equivalents als nivells B1
o B2 d’anglès. Aquests nivells permeten accedir a
moltes de les places del programa Erasmus i cursar
assignatures en anglès en tercer i quart cursos que
la Universitat té previst activar.
El pla inclou cursos de formació i la possibilitat
d’acreditar-se. La Universitat ofereix unes condicions
econòmiques favorables, tant per a la matrícula dels
cursos com per a l’acreditació posterior.
Màster
És el segon cicle d’estudis universitaris. Té una
durada entre 60 i 120 crèdits ECTS, en un o dos
cursos, a dedicació completa.

Pràctiques externes
Són pràctiques en empreses i institucions. Les
pràctiques que es fan dins el pla d’estudis del grau
o del màster tenen forma d’assignatura obligatòria o
optativa. També es poden fer pràctiques voluntàries
fora del pla d’estudis.
Suplement Europeu al Títol (SET)
És un document que afegeix informació
complementària als títols oficials. Es redacta en
valencià, castellà i anglès.
Treball de fi de grau
És obligatori. Pot tenir entre 6 i 30 crèdits, segons
el títol. Es fa en l’últim curs del grau.
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