Aprovat	
  en	
  Consell	
  de	
  Govern	
  de	
  3	
  de	
  març	
  de	
  2015.	
  ACGUV	
  35/2015.	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

REGLAMENT SOBRE AVALUACIÓ CURRICULAR DELS ESTUDIANTS DE GRAU
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER COMPENSACIÓ DE QUALIFICACIONS
Exposició de motius
L'avaluació curricular per compensació està implantada als estudis de grau de moltes universitats
espanyoles i europees. La seua justificació es veu reforçada en els nostres dies per la progressiva
aplicació, al costat dels procediments clàssics de qualificació, de l'avaluació continuada en el
conjunt de les etapes i nivells educatius. Aquest sistema és, a més, el referent, quant a models
d'avaluació dels resultats acadèmics dels estudiants i estudiantes universitaris, dins de l'EEES.
L'avaluació curricular per compensació, que s’ha d’entendre sempre com a excepcional, té com a
objecte la resolució de situacions acadèmiques particulars en què el fet de no superar
repetidament una assignatura impedeix, o demora desproporcionadament, l'obtenció d'un títol.
En aquest tipus d'avaluació es valora la tasca realitzada per l’estudiant/a durant tots els seus anys
d'estudi a la universitat per decidir si, en conjunt, ha adquirit els coneixements i les competències
suficients per obtenir el títol acadèmic a què aspira, malgrat no haver superat en les proves
d'avaluació una assignatura del títol corresponent.
La possibilitat d'introduir aquesta modalitat d'avaluació es recolza legalment en el principi de
llibertat acadèmica de les universitats (article 2.3 de la Llei orgànica d'universitats 6/2001, de 21
de desembre), que estableix que l'autonomia universitària comprèn "l'admissió, el règim de
permanència i la verificació de coneixements dels estudiants" (article 2.2.f).
Article 1. Règim de l'avaluació per compensació
Els estudiants/tes que tinguen els requisits que s’indica en l’article següent, exclosos els que
assenyala l'article tercer, poden sol·licitar davant el rector/a l'avaluació curricular per
compensació de l'assignatura que escaiga.
Article 2. Requisits de l'avaluació per compensació
Sense perjudici dels límits que estableix l'article següent, perquè una assignatura siga avaluada
per compensació s’ha de constatar que es tenen els requisits següents:
a) Que l’estudiant/a haja cursat a la Universitat de València almenys el 50% dels crèdits
corresponents a la titulació respecte de la qual es demana la compensació.
b) Que es tracte d’assignatures de formació bàsica o obligatòria, o d’assignatures optatives
que siguen necessàries per a obtindre una menció, un itinerari, o una doble titulació.
c) Que li falte una assignatura per acabar la titulació, exclòs el Treball Fi de Grau i les
Pràctiques Externes.
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d) Que l’estudiant/a haja esgotat 6 convocatòries de l'assignatura de què vol ser avaluat per
compensació, excepte que es tracte d'una assignatura de l'últim curs; en aquest cas, s’ha
d'haver presentat almenys a 4 convocatòries.
e) Que en alguna de les convocatòries de l'assignatura de què vol ser compensat haja obtingut
una nota igual o superior a 3,5 punts i que la nota mitjana del seu expedient en el moment
de la compensació siga igual o superior a 6.
Article 3. Límits de la sol·licitud
Amb independència dels requisits que estableix l'article 2, l'avaluació per compensació està
subjecta a les limitacions següents:
a) L'avaluació per compensació únicament es pot concedir una vegada. L'estudiant/a a qui
s’ha concedit l'avaluació per compensació en una titulació, no pot sol·licitar de nou
avaluació per compensació per acabar cap altra titulació.
b) Aquells estudiants/tes procedents d'altres universitats a qui ja s’ha concedit l'avaluació per
compensació curricular a la seua universitat d’origen, no poden sol·licitar-la de nou a la
Universitat de València.
c) No són objecte de compensació el Treball Fi de Grau, les Pràctiques Externes i les
Pràctiques Clíniques.
d) No es poden compensar assignatures optatives, a excepció d’aquelles que siguen
necessàries per a obtindre una menció, un itinerari, o una doble titulació.
Article 4. Sol·licituds
1. La sol·licitud d'avaluació per compensació s’ha de fer mitjançant instància dirigida al rector/a.
En la sol·licitud s’ha de fer constar l'assignatura per a la qual es demana la compensació. Les
sol·licituds es poden presentar en el Registre de la Universitat de València (general o
auxiliars), o en qualssevol dels registres a què es refereix l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o a través de la seu electrònica de la Universitat de València.
2. El termini per sol·licitar l'avaluació per compensació serà d’un mes a partir de la data
d’acabament del període d'exàmens que consta en el calendari acadèmic oficial en curs.
Article 5. Comissió d'Avaluació Curricular per Compensació
1. La Comissió d'Avaluació Curricular per Compensació és l'òrgan competent per constatar,
vist l'informe preceptiu del degà/ana o del director/a del centre en què està matriculat
l'estudiant/a, el compliment dels requisits que estableix aquest reglament per avaluar
positivament una assignatura. Aquesta comissió és única per a tota la Universitat.
2. Formen la comissió el rector/a, o persona en qui delegue, que la presideix, els degans/nes o
director/a de cadascun dels campus, que poden delegar en un altre degà/ana o director/a del
seu campus, el coordinador/a de l’AGE, o qualsevol altra persona de la mesa de coordinació
en qui delegue, i el/la cap del servei d'estudiants, que hi actua com a secretari/ària.
Article 6. Constitució de la Comissió
1. La comissió queda constituïda, havent estat convocada pel seu president/a, quan hi assisteixen
almenys la meitat dels seus membres a mes del president/a i el secretari/ària.
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2. La comissió s’ha de reunir ordinàriament després de l’acabament de cadascuna de les
convocatòries d'examen que hi ha establertes en el calendari acadèmic de la Universitat de
València. En aquestes reunions ha de fer una proposta de resolució de totes les sol·licituds
presentades, dins del termini i en la forma escaient, des de la reunió anterior.
Article 7. Resolució
1. Les sol·licituds seran resoltes pel rector/a, a proposta de la comissió d'avaluació curricular per
compensació.
2. La notificació a l’estudiant/a s'ha de fer dins un termini màxim de 30 dies des de la
finalització del termini de sol·licitud.
3 Si la resolució és favorable, s'ha de notificar al degà/ana o director/a del centre afectat, perquè
en tinga coneixement i perquè incorpore la qualificació “Aprovat, 5; per compensació” a
l'expedient acadèmic de l'estudiant/a. La qualificació s'ha d’incorporar en l'acta corresponent
a l'última convocatòria d'examen en què s'haja presentat l'estudiant/a.
4. La resolució exhaureix la via administrativa.
5. Les assignatures aprovades per compensació, a la Universitat de València o a qualsevol altra
universitat, no poden ser objecte de reconeixement.
Disposició addicional
Es modifica l'article 12 del Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de
grau i màster, que queda redactat com segueix:
“Article 12
En el cas d'estudiants/tes de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, la seua matrícula s'ha d'adequar al
que disposa la legislació autonòmica a aquest efecte.
L’estudiant/a a temps complet s'ha de matricular d'un mínim de 36 crèdits, llevat que li falte un nombre inferior de
crèdits per acabar els estudis, i d'un màxim de 72, que han d'incloure obligatòriament la matrícula de les assignatures
pendents, si n’hi ha, sense perjudici del que disposa l'article 14 d'aquest reglament.

L'estudiant/a que haja esgotat 6 convocatòries només d'una assignatura i tinga els requisits
establerts per a l'avaluació curricular per compensació, a excepció del requisit de que li falte una
assignatura per acabar la titulació, se’l pot eximir de l'obligació de matricular-se d'aquesta
assignatura pendent. 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.
L’estudiant/a a temps parcial es pot matricular de 24 a 36 crèdits.
En aquest còmput no s'inclou el Treball de Final de Grau o Màster.”

Disposició transitòria
Durant el curs 2014/2015 els estudiants/tes que després de la primera convocatòria de primer
quadrimestre tinguen els requisits de l'article 2, poden sol·licitar l'avaluació curricular per
compensació en el termini establert en l’article 4.2 per a la primera convocatòria del segon
quadrimestre.
Disposició final
Aquest reglament entra en vigor l'endemà de la seua aprovació pel Consell de Govern de la
Universitat de València.
	
  

