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REGLAMENT DE PERMANÈNCIA DELS ESTUDIANTS DE
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Àmbit d'aplicació.
La present normativa regula les condicions de permanència a la Universitat
de València d’estudiants que s’hagen matriculat en estudis conduents a
l'obtenció dels títols universitaris que tinguen caràcter oficial i validesa
arreu del territori nacional.
Article 1.- Rendiment mínim necessari per a alumnes de primer curs
de nou ingrés.
Els i les estudiants de primer curs de nou ingrés hauràn de superar almenys
12 crèdits.
Si no compleixen els requisits establerts en l'apartat anterior no podran
matricular-se en la mateixa titulació fins que passen dos anys acadèmics.
Amb caràcter general, una assignatura adaptada/convalidada és una
assignatura superada.
Aquesta regla s’aplicarà tant a estudiants a temps complet com als de temps
parcial.
Article 2.- Nombre màxim de convocatòries.
2.1 Els i les estudiants que s’hagen matriculat disposaran de sis
convocatòries per a superar cada assignatura. Es considerarà que la
condició de no presentat en l’acta no consumeix convocatòria.
2.2 Als i les estudiants als quals els falte el 15% o menys de crèdits per a
obtenir la titulació, no se’ls aplicarà l'apartat anterior.
Article 3.- Exempcions.
Queden exceptuats del comput de les restriccions establertes en el primer
apartat de l’article anterior i en els articles 1 i 2, els i les estudiants que

Aprovat pel Consell Social de 23 de juliol de 2009. ACSUV 349/2009.

acrediten l’existència d’una causa personal justificada que puguera haver
influït en el seu rendiment (malaltia greu o qualsevol altra causa de força
major). Serà competència del degà o degana o del director o directora del
centre la decisió sobre la seua situació. En cas de resolució negativa, es
podrà recórrer davant el rector o rectora.
Així mateix, la Universitat promourà l'efectiva adequació del reglament de
permanència a les necessitats dels i les estudiants amb discapacitat,
mitjançant la valoració de cada cas concret.
Article 4.- Trasllats.
Als i les estudiants provinents d'altres universitats, se'ls aplicarà el mateix
tracte que als estudiants i estudiantes de la Universitat de València.
Als i les estudiants qui obtinguen el trasllat d'expedient a la Universitat,
se'ls computaran les convocatòries utilitzades.
Disposició Addicional.
El rector o rectora presentarà anualment al Consell Social un informe sobre
el desenvolupament i aplicació d’aquest Reglament, on es deurà valorar els
efectes derivats d’aquest.
Disposició derogatòria.
Aquest reglament deroga el Reglament de permanència dels estudiants de
la Universitat de València aprovat per acord del Consell Social de la
Universitat de València de 31 de juliol de 2000, i les seues modificacions.

