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Requisits Graus 

 Els sol·licitants han de comptar amb una nota mitjana mínima de 6,5 i han d'acreditar 
almenys la superació de 60 crèdits en el seu expedient d'origen. 

 Tenir superats en la titulació d’origen els crèdits suficients per a que puguen ser 
reconeguts almenys 30 crèdits en la titulació de destinació conforme disposa l’article 6 
del RD 1393/2007. 

Requisits Addicionals Doble Grau ADE-Dret 

Estar en un d’aquests dos supòsits: 

 Estudiants del doble grau ADE-Dret de qualsevol universitat espanyola amb el primer curs 
complet superat en la universitat d’origen.  

 Estudiants del grau en Dret o del grau en ADE de la Universitat de València que hagen 
superat el primer curs complet en l’any immediatament anterior amb una nota mitjana 
mínima de 7,5. 

L'ordenació per a l'adjudicació de places es realitzarà conjuntament d'acord amb la nota mitjana 
de l'expedient. 

Requisits Addicionals Doble Grau Dret – Ciències Polítiques i de l’Administració 
Pública 

Estar en un d’aquests dos supòsits: 

 Estudiants del doble grau Dret i Ciències Polítiques de qualsevol universitat espanyola amb 
el primer curs complet superat en la universitat d’origen, amb una nota mitjana mínima de 
7,5. 

 Estudiants del grau en Dret o en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública de 
Universitat de València amb el primer curs complet superat en l’any immediatament 
anterior amb una nota mitjana mínima de 7,5. 

L'ordenació per a l'adjudicació de places es realitzarà, en atenció a les vacants que puguen 
produir-se en els estudis de doble grau en Dret – Ciències Polítiques i de l'Administració Pública 
d'acord amb la nota mitjana de l'expedient. 

Informació Important: 

 No s'admetran sol·licituds en els casos següents: 

a. Sol·licituds que comporten la necessitat de cursar assignatures que no 
s'impartisquen per extinció del pla d’estudis corresponent 

b. Sol·licituds d’estudiants amb 6 convocatòries esgotades en els estudis iniciats. 

 En tot cas, l’admissió concedida per a prosseguir estudis a la Universitat de València 
comporta la realització de 30 crèdits almenys, a més del treball fi de grau corresponent, 
excepte en aquells casos en què concórreguen en la persona sol·licitant circumstàncies 
especials degudament acreditades. 

Criteris d'ordenació i prelació de les sol•licituds d’admissió en Grau 

D'acord amb l'article 5 del Reglament sobre admissió d'estudiants amb estudis universitaris 
oficials parcials, els criteris d'ordenació són: 

1. Estudiants de titulacions de la mateixa branca de coneixement. Quan es tracte de 
sol·licituds d'admissió a títols que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals 
regulades a Espanya, tindran preferència les sol·licituds d'estudiants/tes procedents de 
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títols que habiliten per a la mateixa professió regulada i, a continuació, la resta de 
sol·licituds de la mateixa branca de coneixement.  

2. Estudiants procedents de titulacions d'altres branques de coneixement. 

3. Una vegada aplicats els criteris anteriors, el criteri d'ordenació dins de cada grup serà: 
a) Nota mitjana de l’expedient acadèmic. 

b) Nombre de crèdits reconeguts. 

c) Causa que motive la sol·licitud degudament acreditada: 

          1. Trasllat laboral  

          2. Trasllat de residència familiar. 

          2. Esportistes d'alt nivell i rendiment. 

          3. Existència de conveni amb la universitat d'origen 

          4. Altres causes justificades 

Informació específica Grau en Dret: 

S’ha de tenir en compte que el Grau en Dret és un títol que dóna accés al Màster habilitant 
d’Advocacia i, per tant, tindran preferència totes les sol·licitud d’estudiants procedents del mateix 
grau. 

 


