
Avançament de convocatòria curs 2022-2023 
 
 

1.- Informació general 
 
- El procés d’avançament de convocatòria es regula en el Reglament d’Avaluació i 
Qualificació de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster, aprovat pel 
Consell de Govern de la Universitat de València de 30 de maig de 2017 
(http://www.uv.es/graus/normatives/2017_108_Reglament_avaluacio_qualificacio.pdf). 
 
- Tenen dret a fer ús d'esta convocatòria els estudiants de la Universitat de València als 
que els queda per aprovar un màxim de dos assignatures per a finalitzar la titulació, 
qualsevol que siga el carácter d’aquestes assignatures. Queden excloses d’aquest còmput 
les assignatures de Treball Fi de Grau (TFG) i les Pràctiques Externes curriculars (PE). 
 
- L'estudiant que solꞏlicite avançament de convocatòria ha de fer-ho per a totes les 
assignatures que tinga pendent d'aprovar. 
 
- Per a poder solꞏlicitar l'avançament de convocatòria és necessari que l'estudiant haja 
estat matriculat prèviament en les assignatures corresponents, que estiga matriculat en el 
curs en què solꞏlicita l’avançament i que ho solꞏlicite per a totes les assignatures que li 
queden per aprobar, fins i tot el TFG i PE. Queden excloses, de l’obligació d’haver estat 
previament matriculades, les assgnatures de TFG i PE. 
 
- L'estudiant serà examinat d’acord amb la guia docent del curs en el qual solꞏlicita 
l’avançament de convocatòria i pel professor que designe el departament responsable de 
l’assignatura. 
 
 

2.- Procediment 
 
- El procediment será telemàtic per la seu electrónica de la Universitat de València 
 
- L'estudiant ha de solꞏlicitar l'avançament de convocatòria durant el termini comprés 
entre els dies 20 i 31 de juliol de 2022, per la seu electrònica de la Universitat de 
València (http://seu.uv.es). L’estudiant que solꞏlicite l’avançament de convocatòria no 
podrá renunciar posteriorment. 
 
- La resolució, amb indicació la data, hora i lloc de la realització de l'examen, es 
notificarà a l’estudiant per la seu electrónica, abans del dia 14 de setembre del 2022 
 
 
València, 27 de maig de 2022 


