
Fundada l'any 1499, després que les autoritats
municipals redactaren les seues primeres
constitucions. La butlla del Papa Alexandre VI,
de 1501, i el privilegi reial de Ferran el Catòlic,
de 1502, confirmaren la validesa de les seues
lliçons i graus. Inicialment comptava amb
estudis de Medicina, Dret, Filosofia i Teologia.
Al llarg dels dels seus cinc segles d'història, ha
anat creixent en paral.lel a la ciutat que l'acull i
ha experimentat grans transformacions. Hui és
una Universitat Global amb més de 50.000
estudiants i una àmplia activitat docent i
investigadora en totes les àrees del
coneixement, la qual cosa la converteix en una
de les més importants d'Espanya.

Universitat de València

DOBLE TITULACIÓ
INTERNACIONAL

HISPANO-FRANCESA 
EN DRET

Université Toulouse 1 Capitole

Els seus origens es troben a l'Estudi General
creat en 1229 per Lluís IX de França i el comte
Raimundo VII, i confirmat en 1233 per una
butlla del Papa Gergori IX. Als seus inicis va
impartir estudis en Dret, Arts i Filosofia. Va
creixer a mesura que ho feia la ciutat i, l'any
1970 es va acordar la seua divisió en tres
universitats especialitzades segons les
diferents branques del coneixement. Toulouse
1 Capitole recull les matèries de Dret,
Economia i Gestió, i destaca per la seua aposta
al camp de les Relacions Internacionals i
l'intercanvi d'estudiants. Compta amb més de
20.000 estudiants i està considerada una de
les millors universitats de França.



Un programa internacional de simultaneïtat d'estudis que
permet als seus participants obtenir la titulació de dues
institucions educatives ubicades a diferents països.

Els estudiants del programa de doble titulació obtindran dos
títols oficials:

a) El Grau en Dret, emés per la Universitat de València

b) Licence i Master 1 Droit emés per l'Université de Toulouse 1
Capitole

Estudiants de primer any la matrícula dels quals no siga
completa.
Estudiants procedents d'altres universitats
Estudiants que formen part del grup ARA (tret que
renuncien a aquest)

Als estudiants de primer any de la Titulació en Dret amb
matrícula completa. S'oferten 15 places en cada curs
acadèmic. Queden exclosos per tant:

http://links.uv.es/rgDlyP3

Per a obtenir més informació podeu dirigir un correu electrònic
a deganat.dret@uv.es, assnyalant a l'assumpte "Toulouse"

Qué és? Preinscripció i selecció
dels estudiants

Quina és la seua duració?

A qui va dirigit?

A) PRESELECCIÓ:

1. Es prioritzarà per nota d'accés a la titulació.
2. Tindran prioritat els que puguen acreditar un coneixement
mínim de B2 de francés en el moment de la sol·licitud.. En cas
de quedar places vacants, podran triar-se estudiants que no
puguen acreditar aquest coneixement. En aquest cas,
l'estudiantat adquireix el compromís d'acreditar el nivell exigit
abans de la formalització de la matrícula del segon curs.

B) MATRÍCULA:

L'alumnat espanyol ha d'estar matriculat en la Universitat de
València durant els quatre anys de durada del programa,
havent d'abonar en aquesta les taxes vinculades a la titulació.

Interessats: on dirigir-se

Han de superar el primer i segon any dels estudis de Dret a la
Universitat de València (un mínim de 120 crèdits ECTS).

El tercer i quart any es cursaran a l'Université Toulouse 1
Capitole (altres 120 crèdits ECTS)

EN TOTAL 240 ECTS en 4 anys (2 a València + 2 a Toulouse)

Compromissos adquirits
1. Seguir el programa de la titulació fins a completar els
estudis.

2. Mobilitat Erasmus: l'estudiantat gaudirà de la beca Erasmus
en el tercer any d'estada a l'Université Toulouse 1 Capitole. En
el quart any, la UVEG ve concedint en els últims anys una
ajuda de 1.000 euros als estudiants de titulacions
internacionals.

3. Els estudiants espanyols es regiran en tot moment pel règim
acadèmic, d'assistència, disciplinari i d'avaluació de la UVEG.

4. En cas d'abandonar la titulació abans de la seua finalització,
quedaran inclosos en els estudis de grau en Dret de la UVEG i
no podrà sol·licitar reconeixement o menció de cap tipus per
haver format part d'aquesta titulació.


