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A. ELS ESTUDIS DEL GRAU
 Grau en Comunicació Audiovisual
 Grau en Periodisme
 Grau en Estudis Anglesos
 Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues literatures
 Grau en Filologia Catalana
 Grau en Filologia Clàssica
 Grau en Llengües Modernes i les seues literatures
 Grau en Traducció i Mediació Interlingüística


Anglès



Francès



Alemany
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1. PRIMERA MATRÍCULA:
1.1.

Cita i realització de la matrícula

Els llistats de persones admeses a la Universitat, amb la cita de matrícula, es faran públics el dia 16 de
juliol.
La matrícula de primer curs és ONLINE. Com que es tracta d’un sistema d’automatrícula, l’alumnat

pot completar la matrícula des de qualsevol ordinador a través d’Internet Portal de l’Alumne, a
partir de l’hora i el dia assenyalat en la cita de matrícula i fins el dia 21 de juliol. Es recomana
realitzar la matricula en la teua cita.
El dia 21 de juliol a les 24:00 h. és tancarà el procés de matricula de l’alumnat de nou ingrés i les
persones que no hagen formalitzat la seua matricula perdran la plaça.
1.2.

Les llistes d’espera (funcionament)

Una vegada coneguts els resultats. Si el/la estudiant no ha estat admès/a en la primera opció assignada,
se li adjudica un nombre d’ordre en la llista d’espera. Les llistes d’espera no són presencials, cada
adjudicació es publica en la web de la Universitat, les persones interessades comprovaran individualment
el resultat. La matrícula de les persones admeses en les crides de les llistes d’espera és ONLINE.

Calendari de les crides de llistes d’espera:

Data de la crida

Data de matrícula

26 de juliol

27 de juliol

29 de juliol

30 de juliol

2 de setembre

3 de setembre

Si estàs en llista d'espera i t'interessa obtenir plaça, has d'accedir al portal web de la Universitat de
València i confirmar en cadascuna de les titulacions en les quals estàs en llista d'espera, el teu interès
per continuar en ella, així podràs participar en les adjudicacions de plaça de les següents crides.
IMPORTANT: Cas que no realitzes aquesta confirmació, el programa t’exclourà automàticament dels
llistats, amb la qual cosa, perdràs l'opció de ser admès/a en eixa titulació.
RECORDEU: S’ha de confirmar per cadascuna de les crides el desig de continuar en llistes d'espera.
IMPORTANT: Les persones admeses per reclamació amb la resolució de la vicerectora d’Estudis han de
matricular-se de forma presencial a la Facultat. Amb caràcter urgent enviaran avís a matfftic@uv.es amb
l’assumpte: ADMISSIÓ PER RECLAMACIÓ i, amb posterioritat rebran cita de matrícula.

1.3.

Procediment per a l’automatrícula de primer curs d’un Grau de la Facultat

GUIA DE MATRÍCULA 2021/2022 I TRÀMITS RELACIONATS (MODIFICADA 16/07/2021)

4

Abans de començar el procés de matrícula, és convenient visitar el Manual d’Ajuda per a Estudiants de
Nou Ingrés, on pots trobar l’aplicació informàtica per tal d’accedit a l’automatrícula i una explicació
detallada dels diferents passos per a omplir la teua matrícula. En caso de urgencia, contacta,
inmediatamente, con matfftic@uv.es indicando nombre, apellidos, DNI y titulación de acceso.
L’alumnat de primer curs ha de matricular-se NECESSÀRIAMENT per agrupació, i en acabar la matricula,
cal comprovar que esteu matriculats de 60 crèdits.
Una agrupació és un conjunt d’assignatures d’un mateix curs. La matrícula per agrupació assegura la
compatibilitat horària de totes les assignatures. Cada agrupació disposa d’un nombre de places limitat,
per això és recomanable tenir previstes agrupacions alternatives en el moment de la matricula.
En el moment de realitzar la matrícula apareixerà seleccionada l’opció de matrícula per agrupació.
L’aplicació mostra només aquelles agrupacions amb places lliures. Quan es trie una agrupació es
matricularà automàticament de totes les assignatures de primer curs, per un total de 60 crèdits.
Aquelles persones que sol·liciten la matrícula a temps parcial per causes justificades o aquelles que
sol·liciten reconeixement de crèdits1hauran de matricular-se de l’agrupació sencera i modificar la seua
matrícula en el moment de rebre resolució favorable a la seua petició.
En acabar la matrícula, es pot imprimir justificant i consultar l’horari de les classes mitjançant la
Secretaria Virtual.
1.3.1. Agrupacions Grau en COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
Si vas a matricular-te de Comunicació Audiovisual disposes de 4 agrupacions possibles. Consulta l’enllaç
d’horaris. Les diferències venen marcades per l’horari de cada subgrup pràctic

CA-01
CA-02
CA-03
CA-04

CONSULTA HORARIS

1.3.2. Agrupacions Grau en PERIODISME
Si vas a matricular-te de Periodisme disposes de 4 agrupacions possibles. Consulta l’enllaç d’horaris. Les
diferències venen marcades per l’horari de cada subgrup pràctic
.
PER-1
PER-2
PER-3
PER-4

1

CONSULTA HORARIS

Cal assabentar-se dels terminis i el procediment per demanar matrícula parcial i/o reconeixement de crèdits
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1.3.3. Agrupacions Grau en ESTUDIS ANGLESOS
El grau d’Estudis Anglesos ofereix 4 possibles agrupacions. Consulta l’enllaç d’horaris. De les 4
agrupacions, 2 són en horari de matí i 2 de vesprada:

Ang1 – TORN MATÍ
Ang2 – TORN MATÍ
Ang3 – TORN VESPRADA
Ang4 – TORN VESPRADA

CONSULTA HORARIS

1.3.4. Agrupacions Grau en ESTUDIS HISPÀNICS: LLENGUA ESPANYOLA I LES SEUES LITERATURES:
A l’hora de matricular-se en el Grau d’Estudis Hispànics es pot optar entre dues agrupacions que no
presenten cap diferència ni en horari ni en la llengua de docència. Consulta l’enllaç d’horaris.
Dins de cada agrupació, l’assignatura “llengua Catalana” té un grup de teoria i dos subgrups de
pràctiques.
1-E. Hispànics (grups A)
2-E. Hispànics (grups B)

CONSULTA HORARIS

1.3.5. Agrupacions Grau en FILOLOGIA CATALANA:
Les dues agrupacions de Filologia Catalana són idèntiques. Consulta l’enllaç d’horaris.
CAT-001 (subgrups 01)
CAT-002 (subgrups 02)

CONSULTA HORARIS

1.3.6. Agrupacions Grau en FILOLOGIA CLÀSSICA
Si et matricules en Filologia Clàssica només tens una única agrupació. Consulta l’enllaç d’horaris.
1-F. CLÀSSICA

CONSULTA HORARIS

1.3.7. Agrupacions Grau en LLENGÜES MODERNES I LES SEUES LITERATURES
Els alumnes de Llengües Modernes i les Seues Literatures han de triar un Maior que és l’itinerari
principal: alemany, francès o italià des del primer curs.
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Llengües modernes i les Seues Literatures s’estructura per agrupacions. Els/les alumnes han de
matricular-se en primer lloc dels 30 crèdits de Formació Bàsica en la pestanya de primer curs i triar
agrupació, segons el Maior que desitge cursar.

MAIOR ALEMANY: 2 agrupacions. Les diferències entre elles es troben en l’idioma de la docència de
l’assignatura “Història contemporània d’Europa” que s’imparteix en valencià o en castellà (segons
l’agrupació) Consulta l’enllaç d’horaris.
5 ALEMANY TIC (GRUP A) - HIST (GRUP A)
7 ALEMANY TIC (GRUP A) - HIST (GRUP B)

CONSULTA HORARIS

MAIOR FRANCÈS: 4 agrupacions. L’única diferència entre elles és l’idioma de l’assignatura “Història
Contemporània d’Europa” (valencià i castellà) i l’horari de l’assignatura “TIC aplicades a la llengua
francesa” ( matí o vesprada). Consulta l’enllaç d’horaris.
1 FRANCÉS TIC (GRUP A) HIST (GRUP A)
2 FRANCÉS TIC (GRUP B)-HIST (GRUP A)
3 FRANCÉS TIC (GRUP A) HIST (GRUP B)

CONSULTA HORARIS

4 FRANCÉS TIC (GRUP B) HIST (GRUP B)

MAIOR ITALIÀ: 2 agrupacions: l’horari de ambdues és idèntic i la diferència entre ells és l’idioma de la
docència de l’assignatura “Història Contemporània d’Europa” que pot ser en valencià o castellà.

9 ITALIÀ TIC (GRUP A) - HIST (GRUP A)
10 ITALIÀ TIC (GRUP A) – HIST (GRUP B)

CONSULTA HORARIS

Agrupacions Grau en TRADUCCIÓ I MEDIACIÓ INTERLINGÜÍSTICA
En les agrupacions del Grau de Traducció i Mediació Interlingüística es pot apreciar alguna lleugera
diferència d’horari entre les agrupacions. A més, has de fixar-te en les assignatures següents:
o

“TRADUCTOLOGIA”: ofereix un grup de teoria (A) i tres subgrups de pràctiques. L’horari i l’idioma
del subgrup de pràctiques dependrà si et matricules en el Subgrup P1, en el P2 o en el P3.

o

“TIC APLICADES A LA TRADUCCIÓ”. Té dos grups (A i B) de teoria. Amb dos subgrups d’informàtica
cadascú (A i B). L’horari i l’idioma de la docència del subgrup d’informàtica dependrà de si et
matricules en el Subgrup I1, I2 del A o I1, I2 del B.
-

Si et matricules de TMI-ALEMANY, disposes de dues agrupacions possibles. Consulta l’enllaç
d’horaris.
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1 TMI-ALEMANY (grups A)
2 TMI-ALEMANY (grups B)
-

CONSULTA HORARIS

Per a l’opció de TMI-ANGLÈS, pots optar per dues agrupacions. Consulta l’enllaç d’horaris.
5 TMI-ANGLÈS (grups A)
6 TMI-ANGLÈS (grups B)

-

Per a TMI-FRANCÈS s’ofereixen 2 agrupacions. Consulta l’enllaç d’horaris.

3 TMI-FRANCÈS (grups A)
4 TMI-FRANCÈS (grups B)

1.4.

CONSULTA HORARIS

CONSULTA HORARIS

Matrícula de grups especials de Llatí i Llengua Catalana:

La Facultat disposa de grups especials (grups E), amb docència en el segon quadrimestre, de LLATÍ 1
(35663) i LLENGUA CATALANA (35661) dirigits a l’alumnat de nou ingrés que no ha cursat aquestes dues
assignatures durant el Batxillerat o en els estudis previs d’accés a la Universitat de València.
INSTRUCCIONS, HORARIS I TERMINIS
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ
El procediment d’entrega de documentació es realitzarà pel tràmit telemàtic l’ENTREU. (a partir del 6 de
setembre)

2. SEGONA MATRÍCULA I POSTERIORS
Quan i com matricular-me?
Des de l’1 juliol fins al 18 de juliol es pot preparar la matrícula de Grau del pròxim curs 2021-2022,
validant o modificant les dades personals en:
http://www.uv.es/preparamat
Les cites de matrícula es poden consultar a partir del dia 19 de juliol en la Secretaria Virtual de la
Universitat, i en el Portal de l’Alumne.
L’alumnat pot completar la matrícula des de qualsevol ordinador a través d’Internet Portal de l’Alumne,
a partir de l’hora i el dia assenyalat en la cita de matrícula. Recomanem llegir el Manual d’Ajuda per a
l’Automatrícula.

IMPORTANT: Cal que l’alumnat revise el pla d’estudis del seu grau i el corresponent Minor, Itinerari o
Menció.
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És important recordar l’obligació de matricular-se d’un mínim de 36 i un màxim de 72 crèdits, si s’opta
per un règim de matrícula a temps complet o de 24 a 36 si la matrícula és parcial.
L’estudiantat haurà de matricular-se de totes les assignatures pendents, tot i que no conega la
qualificació definitiva. Cas de resultar aprovades, seran esborrades automàticament de la matrícula
del present curs.
S’ha de consultar els horaris de cada curs per tal d’evitar posteriors modificacions de la matrícula que
estarien supeditades a l’existència de places.
Una vegada finalitzada la matricula, es pot imprimir el justificant i consultar l’horari de classes a la
Secretaria Virtual.
Per tal de resoldre dubtes relacionades amb la matrícula es pot escriure un mail a matfftic@uv.es,
indicant nom complet i titulació en la que es matricula.
INFORMACIÓ IMPORTANT PER L’ALUMNAT DELS GRAUS EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I EN
PERIODISME

ASSIGNATURES PENDENTS.
 GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (codi de titulació 1301) I GRAU EN PERIODISME (codi de
titulació 1308): Des del curs 2020/21 aquests graus es transformen progressivament curs a curs.
Les assignatures de primer i segon curs són sense docència. Per tant, si tens assignatures
pendents de superar de primer o segon curs et matricularàs en el grup SD.
 CALENDARI DE TRANSFORMACIÓ DEL GRAU DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
 CALENDARI DE TRANSFORMACIÓ DEL GRAU DE PERIODISME
GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (CODI DE TITULACIÓ 1333) I GRAU EN PERIODISME (codi de titulació
1334): L’alumnat de segon curs ha de matricular-se NECESSÀRIAMENT per agrupació. I en acabar la
matricula, cal comprovar que esteu matriculats de 60 crèdits.
En el moment de realitzar la matrícula apareixerà seleccionada l’opció de matrícula per agrupació.
L’aplicació mostra només aquelles agrupacions amb places lliures. Quan es trie una agrupació es
matricularà automàticament de totes les assignatures de segon curs, per un total de 60 crèdits.
Aquelles persones que sol·liciten la matrícula a temps parcial per causes justificades o aquelles que sol·liciten
reconeixement de crèdits hauran de matricular-se de l’agrupació sencera i modificar la seua matrícula en el
moment de rebre resolució favorable a la seua petició.
CONSULTA HORARIS SEGON CURS COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL (codi titulacio 1333)
CONSULTA HORARIS SEGON CURS PERIODISME (codi titulacio 1334)
Matrícula de Pràctiques Externes:
La matricula de l’assignatura de Pràctiques Externes Obligatòries y/o Optatives té com a condició
indispensable la sol·licitud prèvia de la realització de pràctiques.
La matrícula de les Pràctiques Externes Obligatòries i/o Optatives s’ha de realitzar el dia de la matrícula
del curs.
Tota la informació relacionada amb Pràcticum està al web de la Facultat a l’apartat Pràctiques Externes i
en la Guia de pràctiques.
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Treball de fi de grau
El Treball fi de grau (TFG) és una assignatura més que s’ha de matricular al període oficial de matrícula.

Les instruccions i el calendari
Avançament de convocatòria
Segons el Reglament pot sol·licitar avançament de convocatòria l’alumnat a qui li resten un màxim de
dues assignatures per a acabar la titulació, qualsevol que siga el caràcter d’aquestes assignatures.
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Queden excloses d’aquest còmput les assignatures de Treball fi de grau (TFG) i Pràctiques Externes
curriculars (PE). El termini per a realitzar la sol·licitud és en el període de matrícula (petició a través
d’ENTREU) i no es pot renunciar posteriorment.
Cal consultar les normes que es publiquen en la pàgina web.
En aquests casos s’emetrà rebut de matrícula, l’import del qual s’haurà d’abonar abans de l’examen.

3. ALTRES TRÀMITS RELACIONATS AMB LA MATRÍCULA
Modificació de matrícula:
Són modificacions de matrícula: els canvis de grup, les anul·lacions parcials i les ampliacions de
matrícula. Són excepcionals i cas que es concedisca serà irrenunciable.
INSTRUCCIONS I TERMINIS
Es recorda que és obligació de l’estudiantat assegurar-se que les assignatures tenen horari
compatible.
La resolució es publicarà en el Tauler oficial de la UV a partir del 15 de setembre i consultar els canvis
en la secretaria virtual. Aquesta publicació té el mateix efecte que la notificació.
No s’accepten sol·licituds de canvi de grup per motius no justificats. Qualsevol circumstància que
s’argumente ha de quedar degudament documentada. Així mateix, l’acceptació queda també
subjecta a la disponibilitat de places en les assignatures i agrupacions sol·licitades.
Els alumnes de primer curs només podran sol·licitar el canvi per agrupació íntegrament. No s’atendrà cap
sol·licitud que no s’ajuste a aquest criteri.
Matrícula a temps parcial:
La dedicació dels estudiants i les estudiantes és de temps complet, amb un mínim de 36 i un màxim de
72 crèdits per curs acadèmic, exclosos d’aquest còmput els crèdits del Treball de Fi de Grau. No obstant
això, pot sol·licitar-se, per causes justificades, la matrícula en règim de dedicació a temps parcial.
L’alumnat a temps parcial es pot matricular de 24 a 36 crèdits.
INSTRUCCIONS
Terminis:
 Per a NOU INGRÉS (PRIMER CURS), la petició s’ha de fer per ENTREU Seu electrònica de la
Universitat de València Del 22 de juliol al 13 de setembre.
 Per a SEGONES MATRÍCULES I POSTERIORS, la petició s’ha de fer per ENTREU Seu electrònica
de la Universitat de València De l’1 al 15 de juliol.
Anul·lació de matrícula per causa de força major:
Les sol·licituds d’anul·lació de matrícula total i parcial hauran de ser per causes de força major
sobrevinguda i acreditades documentalment, (contracte de treball, vida laboral, certificat mèdic...). Es
procedirà a la devolució de les taxes de matrícula en les sol·licituds presentades abans del 31 de
desembre de l’any que comença el curs acadèmic. La petició s’haurà de fer a través d’ENTREU.

GUIA DE MATRÍCULA 2021/2022 I TRÀMITS RELACIONATS (MODIFICADA 16/07/2021)

11

Podeu consultar la normativa pel que fa a les anul·lacions de matrícula al Títol V del Reglament de
matrícula de la Universitat de València.

Pagament de matrícula:
El pagament de l’import de la matrícula, s’ha de fer bé per domiciliació bancària o bé mitjançant targeta
de crèdit, en un, dos o huit terminis.
Les dates d’emissió de rebuts.
Domiciliació bancària: En la matrícula, és imprescindible indicar un número de compte bancari per poder
procedir amb aquesta. L’alumnat de primer curs ha d’emplenar l’imprès de domiciliació i lliurar-lo amb la
resta de documentació pel tràmit telemàtic l’ENTREU. (a partir de setembre: pendent el termini de
presentació)
Amb targeta de crèdit: En el moment de realitzar la matrícula, es finalitza la matrícula sense pagar. En
les dates d’emissió de rebuts l’alumne tindrà a la seua disposició a la Secretaria Virtual els rebuts i podrà
realitzar el pagament online.
L’impagament de la matrícula o qualsevol dels terminis comporta l’anul·lació d’ofici la totalitat
d’aquesta i de totes les qualificacions obtingudes segons l’art 17 del Reglament de Matrícula.
Beques i ajudes:
La beca del Ministeri d’Educació es realitzarà per via telemàtica. L’estudiantat podrà marcar en el
moment de la matrícula si ha demanat o va a demanar beca del MEC o de la GVA.
En la beca de la Generalitat, si hi ha convocatòria, cal verificar el procediment de sol·licitud i
presentació. Tota la informació, així com les sol·licituds i instruccions es poden trobar en a l’apartat
Beques i Ajudes a la nostra web.
La Universitat de València també ofereix diferents ajudes a l’estudi.

Transferència i reconeixement de crèdits:
La transferència de crèdits consisteix a incloure, en els documents acadèmics oficials de l’estudiantat, la
totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials anteriors i que no hagen conduït a l’obtenció
d’un títol oficial. La sol·licitud s’ha de presentar en el moment de la matrícula.
El reconeixement de crèdits consisteix a acceptar, per part de la Universitat, els crèdits cursats en
ensenyaments oficials d’aquesta o altra universitat perquè computen en altres ensenyaments distints a
l’efecte d’obtenir un títol oficial. Les regles bàsiques de reconeixement són les següents:

-

Almenys 36 crèdits corresponents a matèries de formació bàsica, si la titulació de destinació
pertany a la mateixa branca de coneixement que la d’origen.
Altres crèdits corresponents a matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de
destinació.
Tots els altres crèdits sempre que hi haja adequació entre les competències i els
coneixements entre les matèries d’origen i les que configuren la titulació de destinació.
En cap cas es reconeixeran els crèdits corresponents als treballs de fi de grau i màster.
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La transferència i reconeixement de crèdits es sol·licita per ENTREU i s’ha d’ajuntar la instància. El termini
per resoldre les sol·licituds de reconeixement és fins el 30 d’octubre, tant per als estudis de grau com per
als de màster.
La sol·licitud s’ha de lliurar en el moment de la matrícula i fins el 28 de setembre. L’estudiant ha de
matricular-se d’aquelles assignatures de les quals sol·licite el reconeixement; si aquest fóra acceptat,
es donarà de baixa el mòdul.
Tanmateix, no s’haurà de matricular de les assignatures de les quals hi ha antecedents de
reconeixement de crèdits favorables ni d’aquelles que tenen el mateix codi en dues titulacions. Però sí
s’ha de presentar la sol·licitud de reconeixement i certificat oficial de notes (excepte alumnat de la
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació). Els antecedents de Reconeixement de Crèdits es poden
consultar en el web, d'acord amb el què s'estableix a l'art. 13.6 del Reglament per a la transferència i
reconeixement de crèdits de la Universitat de València.
INSTRUCCIONS
Al llarg de la carrera, es poden realitzar activitats formatives i/o de participació universitària que
poden ser reconegudes com a crèdits d’assignatures optatives. La incorporació a l’expedient es
produirà durant l’últim any de la carrera mitjançant sol·licitud a presentar en Secretaria de la Facultat
adjuntant l’acreditació de tot el que s’ha realitzat i de la qual cosa es demana reconeixement de
crèdits optatius. Pot consultar-se la llista d’activitats i el reglament que regeix aquesta possibilitat en el
web de la Universitat.
Reprendre els estudis:
L’alumnat que desitge reprendre els estudis en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació pot
sol·licitar cita de matrícula per al curs 2021/2022 del 15 de juny fins al 15 de juliol de forma telemàtica
per ENTREU. Així l’estudiant pot entrar en l’ordenació i podrà consultar la seua data de matrícula a partir
del dia 19 de juliol en la seua Secretaria Virtual i en el Portal de l’Alumne.
Adaptació d’anteriors plans d’estudis a estudis vigents de Grau:
L’alumnat amb estudis iniciats en anteriors plans d’estudis no finalitzats pot sol·licitar l’adaptació del seu
expedient al vigent pla d’estudis.
L’expedient es pot adaptar de manera que les assignatures ja superades es transformen en les
assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les
equivalències entre unes i altres.
Per tal de sol·licitar l’adaptació a Grau s’ha de presentar una instància, preferentment, per Registre
Auxiliar n.21 (FFTIC) demanant cita prèvia o per correu matfftic@uv.es. El termini de sol·licitud és tot el
mes de juliol de 2021. La cita de matrícula se comunicarà a l’interessat per correu electrònic. Per a
l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent.

 Grau en Comunicació Audiovisual
 Grau en Periodisme
 Grau en Estudis Anglesos
 Grau en Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues literatures
 Grau en Filologia Catalana
 Grau en Filologia Clàssica
 Grau en Llengües Modernes i les seues literatures
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 Grau en Traducció i Mediació Interlingüística. Veure la taula d’adaptació a partir de la pàgina 97 i següents
de la Memòria de verificació de grau

Normativa d’interès per a l’estudiantat:
Reglament de matrícula per als títols de grau
Reglament de permanència dels estudiants de la Universitat de València
Els punts fonamentals dels esmentats Reglament són els següents:
Rendiment mínim necessari anual per a alumnes de primer curs de nou ingrés, matriculats tant a temps
complet com a temps parcial (art. 1)


Han de superar almenys 12 crèdits; en cas de no superar-los, no podran matricular-se en la
mateixa titulació fins que passen dos anys acadèmics.



Assignatura adaptada/convalidada és una assignatura superada.

Nombre màxim de convocatòries (art. 2)


Els estudiants disposen de sis convocatòries per a superar cada assignatura. La condició de
No presentat en l’acta no consumeix convocatòria.



Als estudiants que els falte el 15% o menys crèdits per a obtenir la titulació, no se’ls aplicarà
l’apartat anterior.

Rendiment mínim de l’alumnat (art.14)


Els estudiants que entre dos cursos successius no superen més de 36 crèdits, en el curs
següent no es podran matricular de més de 36 crèdits, a excepció de causes justificades de
força major acceptades, per resolució del degà/na o del director/a.



Si durant aquest curs, l’estudiant supera tots els crèdits dels que s’ha matriculat, el curs
següent es pot tornar a matricular d’un màxim de 72 crèdits.

B. ESTUDIS DE POSTGRAU:
MÀSTERS
Tota la informació sobre màsters es troba al web de la Facultat en la pestanya Màsters oficials.
La preinscripció es realitza online a través de ENTREU des de l’1 de febrer fins el 15 de juny de 2021 per
a la Fase I i des del 16 de juliol fins el 2 de setembre de 2021 per a la Fase II.
S’estableixen dos períodes de matrícula per al curs acadèmic 2021/2022:

VEURE CALENDARI COMPLET
ESTUDIANTS AMB MATRICULA FORMALITZADA A CURSOS ANTERIORS:
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Podran matricular-se a qualsevol d’aquests períodes de matrícula. Les possibles incidències s’han de
resoldre dirigint-se a la Secretaria mitjançant correu electrònic adreçat a fftic@uv.es.
Els estudiants de nou ingrés podran demanar matrícula a temps parcial des del dia 22 fins al 30 de
setembre per ENTREU. El termini per als alumnes de segona matrícula serà des de l’1 al 15 de juliol.
Els Màsters oficials de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació són els següents:


Màster en Continguts i Formats Audiovisuals (web especifica)



Màster en Estudis Anglesos Avançats (web específica)



Màster en Estudis Hispànics: Aplicacions i Investigació (web específica)



Màster en Investigació en Llengües i Literatures (web específica)



Màster en Traducció Creativa i Humanística (web específica)



Màster en Nous Periodismes, Comunicació Política i Societat del Coneixement (web específica)





DOCTORATS
Els programes de doctorat que ofereix la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació són els següents:
 Programa de Doctorat en Comunicació i Interculturalitat
 Programa de Doctorat en Estudis Hispànics Avançats [Web pròpia]
 Programa de Doctorat en Llengües, Literatures i Cultures i les seues Aplicacions [Web pròpia]
**************************************************

LOCALITZACIÓ I CONTACTE EN CAS DE DUBTES
 Informació general: accés, reconeixements, matrícula,etc

fftic@uv.es

 Tramitació de certificacions

certisfftic@uv.es

 Gestió dels programes de doctorats del centre

doctoratfftic@uv.es

 Consultes i tramitació dels títols

titolsfftic@uv.es

 Gestió de rebuts i taxes de tràmits administratius

taxesfftic@uv.es

 Consultes i tramitació del TFG

tfgfftic@uv,es

 Consultes i tramitació del TFM

tfmfftic@uv.es

 Gestió de programes de mobilitat i pràctiques externes

oreip@uv.es

 Incidències matricula, modificacions matricula

matfftic@uv.es
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http://www.uv.es/filtradcom
Facultat de Filologia, Traducció I Comunicació
Av. de Blasco Ibáñez, 32 46010 València
tel.: 963983578/72/71
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