Convocatòria extraordinària plans d’estudi en procés d’extinció
D’acord amb l’art. 11.3 del RD1497/1987, pel qual es regeixen les titulacions en procés
d’extinció:
“Los planes de estudio conducentes a títulos oficiales, modificados total o parcialmente, se
extinguirán temporalmente curso por curso. Una vez extinguido cada curso, se efectuarán
cuatro convocatorias de examen en el curso académico siguiente. Agotadas por los alumnos
estas convocatorias sin que hubieran superado las pruebas, quienes deseen continuar los
estudios deberán seguirlos por los nuevos planes mediante la adaptación o, en su caso,
convalidación que la correspondiente Universidad determine”.
D’acord amb aquesta normativa, les assignatures de primer curs de les titulacions que van
implantar graus el 2009-2010 es van impartir per última vegada en el curs 2008-2009 i després
han tingut quatre convocatòries més, el 2009-2010 i el 2010-2011.
D’altra banda, el RD1393/2007, modificat pel RD861/2010, en la disposició transitòria
segona, indica:
“A los estudiantes que hubiesen iniciado estudios universitarios oficiales conforme a
anteriores ordenaciones, les serán de aplicación las disposiciones reguladoras por las que
hubieran iniciado sus estudios, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional
segunda de este real decreto, hasta el 30 de septiembre de 2015, en que quedarán
definitivamente extinguidas. Ello no obstante, las universidades, sin perjuicio de las normas
de permanencia que sean de aplicación, garantizarán la organización de al menos cuatro
convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes a la citada fecha de
extinción”.

A fi de facilitar als estudiantes poder acabar en la titulació que van començar o, en tot cas,
adaptar-se al grau en les millors condicions possibles, es proposa:


Establir un procediment pel qual es realitze una convocatòria extraordinària per als
estudiants de la Universitat de València matriculats en plans d’estudis en procés d’extinció
que tinguen un màxim de tres assignatures no superades del curs per al qual hagen
finalitzat les convocatòries oficials el curs acadèmic immediatament anterior.



Aquesta convocatòria extraordinària es farà una única vegada per a cada assignatura amb
el calendari següent:
Convocatòria extraordinària

Curs
implantació
titulació



Assignatures
1r curs

Assignatures
2n curs

Assignatures
3r curs

Assignatures
4t curs

Assignatures
5è curs

2009/10

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2010/11

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

La convocatòria extraordinària es farà a petició de l’estudiant, qui l’ha de sol·licitar en el
moment de la matrícula.

Aquest acord deixarà sense efectes el ACGUV 49/2002 de 17 de desembre.

Aprovat pel Consell de Govern de 28 de juny de 2011. ACGUV 156/2011.

