
REGLAMENT D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA PER A TÍTOLS DE GRAU I MÀSTER 

(Aprovat en Consell de Govern de 30 de maig de 2017. ACGUV 108/2017)


Article 10. Convocatòria anticipada per a finalitzar estudis de grau 

1.Els estudiants de grau als quals els quede un màxim de dues assignatures per a 
finalitzar la titulació, qualsevol que siga el caràcter d’aquestes, poden fer ús d’una 
convocatòria ordinària avançada d’exàmens. Queden excloses d’aquest còmput les 
assignatures de Treball final de grau i Pràctiques externes curriculars.


2. Per a accedir a aquesta convocatòria és necessari que l’estudiant haja estat matriculat 
prèviament en les assignatures corresponents, que estiga matriculat en el curs en què 
sol·licita l’avançament, i que ho sol·licite per a totes les assignatures que li queden per 
aprovar, incloses el Treball final de grau i les Pràctiques externes. Queden excloses de 
l’obligatorietat d’haver estat prèviament matriculades, les assignatures de Treball final de 
grau i Pràctiques externes curriculars.


3. L’estudiant haurà de fer-ne la sol·licitud en el període de matrícula, i no podrà renunciar 
posteriorment. La convocatòria avançada es realitzarà en el període que es determine en 
el calendari de processos de gestió acadèmica per a cada curs.


4. L’estudiant serà examinat d’acord amb la guia docent del curs en el qual sol·licita 
l’avançament de convocatòria, i pel professorat que designe el departament responsable 
de l’assignatura. A l’efecte d’aquesta convocatòria, s’eximirà l’estudiant del sistema 
d’avaluació contínua que, si escau, determine la guia docent.


5. La Comissió Acadèmica del Títol pot establir, de manera excepcional, les assignatures 
de les quals no siga possible sol·licitar l’avançament de convocatòria o en les quals 
l’estudiant haja de tenir uns requisits determinats per a sol·licitar-lo. Aquesta 
circumstància ha de reflectir-se en la guia docent de l’assignatura per a cada curs.


6. En el cas de no presentar-se o no superar una assignatura, la segona convocatòria per 
a aquests estudiants serà la següent convocatòria ordinària d’exàmens de cadascuna de 
les assignatures.


7. Les titulacions que tinguen pràctiques externes curriculars han d’establir els 
procediments i mecanismes necessaris perquè l’estudiant puga realitzar-les i ser 
avaluades durant el primer semestre del calendari acadèmic de cada curs.


8. Així mateix, els centres establiran el període de defensa del treball final de grau que 
consideren oportú, tenint en compte les circumstàncies dels estudiants que hagen 
sol·licitat el seu avançament, perquè siga realitzat i defensat al llarg del primer semestre 
del calendari acadèmic de cada curs.


