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REGLAMENT D’ESTUDIS OFICIALS DE POSTGRAU A LA UNIVERSITAT 
DE VALÈNCIA 

PREÀMBUL 

Els ensenyaments universitaris conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i 
validesa en tot el territori nacional s’estructuren en tres cicles, denominats 
respectivament grau, màster i doctorat, d’acord amb allò establert en l’article 37 de la 
Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’Universitats en la seua nova redacció 
donada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica l’anterior.    

El Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre pel que s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, i el Reial 
Decret 99/2011, de 28 de gener, pel que es regulen els estudis de doctorat habiliten 
expressament a les universitats, a fi que en exercici del dret a l’autonomia universitària, 
desenvolupen i regulen diversos aspectes relatius als estudis de màster i doctorat.   

El Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, modificat pel Reial Decret 534/2013 y 
43/2015, pel que es regulen els ensenyaments oficials de doctorat preveu la creació per 
les universitats de Escoles de Doctorat amb la finalitat d’organitzar, dins del seu àmbit 
de gestió, els ensenyaments i activitats pròpies del doctorat.   

Per Decret 33/2015, de 20 de març, del Consell, s’autoritza la creació de l’Escola de 
Doctorat de la Universitat de València - Estudi General.   

Tanmateix, l'article 134 dels Estatuts de la Universitat de València disposa que el 
Consell de Govern establirà, en el marc de les disposicions vigents, el reglament que 
regule els estudis oficials de postgrau, conduents a l’obtenció dels títols de màster 
universitari i doctor. Aquest reglament delimitarà la composició, les competències i els 
àmbits d'actuació de l'òrgan o la comissió competent en matèria de postgrau de la 
universitat.   

Per tot això és procedent desplegar i adaptar la normativa existent al nou marc legal.   

 

CAPÍTOL I  Disposicions generals dels estudis de postgrau 

Art. 1 Estudis de postgrau 

Son estudis de postgrau: 

1. Els estudis oficials de màster són aquells ensenyaments que condueixen a l’obtenció 
d’una formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari orientada a la 
especialització acadèmica o professional o a la iniciació a la investigació. Són títols 
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amb validesa en tot el territori de l’Estat.  Es regiran pel que és disposa en aquest 
reglament.  

2. Els estudis de doctorat són els ensenyaments que proporcionen a l’estudiant una 
formació avançada en tècniques de investigació. Es regiran per la seua 
reglamentació específica.  

3. Els títols propis són els ensenyaments per a la formació específica universitària o 
per a l’especialització que es desenvolupen d’acord amb el reglament de títols propis 
de postgrau de la Universitat de València, aprovat pel Consell de Govern de 29 de 
setembre de 2015 (ACGUV 205/2015). Aquests ensenyaments no condueixen a 
l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori 
nacional. 

 

CAPÍTOL II La comissió d'estudis de postgrau 

Article 2. La comissió d'estudis de postgrau  

1. La comissió d’estudis de postgrau és l’òrgan de consulta, informe, proposta i  
assessorament de la Universitat de València en matèria d’estudis oficials de màster i 
propis de postgrau.   

2. La comissió d’estudis de postgrau podrà actuar per subcomissions.    

Article 3.- Competències de la comissió d’estudis de postgrau 

1. Correspon a la comissió d’estudis de postgrau:  

a) Informar  les memòries de verificació dels estudis de màster universitari així com les 
comissions elaboradores de plans d’estudi.  

b) Informar la proposta d’Oferta de Curs Acadèmic dels estudis de màster universitari.  

c) Autoritzar, a proposta de les comissions de coordinació acadèmica dels màsters 
universitaris, la col·laboració en la docència de professionals o investigadors que no 
siguen professors universitaris.  

d) Informar sobre l’adscripció d’un màster universitari a un òrgan responsable. 

e) Informar les propostes d’estudis propis de postgrau i d’especialització professional.   

f) Qualsevol altra que li assigne la normativa vigent.   

Article 4.- Composició de la comissió d’estudis de postgrau La comissió d’estudis de 
postgrau estarà integrada per:  

a) El Rector o Rectora, o persona en qui delegue, que necessàriament haurà de ser 
professor o professora amb títol de doctor i que presidirà les sessions.  
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b) El degà o degana o director o directora de cadascun dels Centres de la Universitat de 
València o persona en qui delegue.  

c) Tres representants dels instituts d’investigació i tres representants dels departaments 
designats per i entre els directors i directores respectius.  

d) El o la Cap del Servei amb competències en la matèria.   

 

CAPÍTOL III De l’elaboració de memòries de verificació de màster universitari 

Article 5.- Proposta inicial per a l’elaboració de memòries de verificació de màster 
universitari.   

1. Les propostes es presentaran al vicerectorat amb competències en matèria d’estudis 
de postgrau per a que si escau puguen convertir-se en plans d’estudi de màster.   

2. Les propostes seran formulades per un centre, departament o institut universitari 
d'investigació. A més a més el Consell de Direcció podrà prendre la iniciativa de 
proposar nous estudis de màster universitari.  

3. Les propostes inicials seran informades per la comissió d'estudis de postgrau, en 
funció de l’interès i oportunitat del títol proposat, de l'adequació a les línies 
estratègiques de la Universitat i de la demanda potencial d'estudiants i dels titulats.  

4. El Consell de Govern, previ els informes pertinents, aprovarà les iniciatives que 
considere d’interès per a la Universitat. Amb aquesta finalitat, n’encarregarà la redacció 
del pla d’estudis corresponent a una comissió elaboradora. 

5. Les comissions elaboradores de plans d’estudi (CEPE) estaran formades per un 
màxim de nou persones. Aquestes comissions estaran integrades:  

a. Pel degà o degana,  director o directora del centre, departament o institut que haja 
presentat la proposta de titulació o persona en qui delegue,   

b. Fins a 6 membres proposats per la Junta de Centre, Consell de departament o Consell 
d’institut que haja presentat la proposta de titulació i d’entre els quals necessàriament 
haurà d’haver un estudiant i un membre del personal d’administració i serveis,   

c. I  fins a 2 membres que podran ser nomenats pel Vicerectorat competent en matèria 
de postgrau.   

Article 6.- Dels plans d'estudis de màster.  
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1. La memòria de verificació dels plans d’estudi haurà d’ajustar-se, a més de les normes
i disposicions legals i reglamentàries que li siguen aplicació, a les directrius aprovades
pel Consell de Govern.

2. El estudis interuniversitaris conduents a l’obtenció d’un títol conjunt o de títols
dobles o múltiples, hauran de subscriure un conveni en el que es preveurà una comissió
de coordinació entre les diferents institucions d’educació superior participants i en el
que s’especificarà, entre altres, quina actuarà com a universitat coordinadora del títol, el
sistema de garantia de qualitat aplicable al títol, les reglamentacions de matrícula i
permanència aplicables als estudiants, la universitat responsable de la custòdia dels
expedients dels estudiants, de l’expedició i registre del títol així com el procediment de
modificació o extinció del pla d’estudis.

3. El Servei amb competències en matèria de plans d’estudis revisarà les propostes amb
la finalitat d’assegurar l’adequació tècnica.

4. La proposta del nou títol de màster haurà de ser aprovada per la respectiva Junta del
Centre, Consell de Departament o Institut.

5. Cada proposta de pla d’estudis de màster haurà de ser informada de forma preceptiva
i determinant pel Vicerectorat amb competències en matèria de Professorat sobre la
viabilitat de recursos docents.

6. La memòria de verificació haurà de sotmetre’s a informació pública durant el període
d’un mes, d’acord amb el que exigeix l’article 124.2 dels Estatuts de la Universitat de
València.

7. Vistos els informes emesos en cada expedient de pla d’estudis, la comissió d’estudis
de postgrau respondrà a les al·legacions i emetrà l’informe corresponent. Si aquest és
favorable es proposarà al Consell de Govern l'aprovació de la memòria de verificació, i
l'adscripció de l’estudi a l’òrgan responsable.

8. Les propostes de modificacions de pla d’estudis de màster, elaborades per la comissió
de coordinació acadèmica, seguiran la mateixa tramitació prevista en els apartats
anteriors per a les propostes de plans d’estudi a excepció del tràmit d’informació
pública a no ser que es modifique l’apartat relatiu a la planificació dels ensenyaments de
la memòria de verificació.

Article 7.- Dels òrgans responsables 

1. Els estudis de màster universitari estaran adscrits acadèmicament a un òrgan 
responsable que serà un centre, un departament o un institut universitari d’investigació.

2. Sense perjudici de l’anterior, cada estudi de màster estarà adscrit als efectes de  
gestió administrativa al centre determinat pel Consell de Govern, i previ informe de la 
Junta de Centre corresponent. 
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CAPÍTOL IV De l’organització acadèmica dels estudis de màster universitari 

Article 8.- Comissió de coordinació acadèmica del màster.  

1. L’òrgan responsable acadèmicament de cada màster universitari designarà als
membres de la comissió de coordinació acadèmica. Aquesta tindrà un mínim de sis
membres i un màxim de nou, un dels quals serà personal d’administració i serveis.

2. El director o directora del màster serà un dels professors integrants de la Comissió de
Coordinació Acadèmica, haurà de ser professor o professora de la Universitat de
València amb vinculació permanent i amb el títol de doctor, i haurà de ser designat per
l’òrgan responsable del màster.

3. L’òrgan responsable acadèmicament del màster podrà designar co-director o co-
directora a un altre membre de la comissió de coordinació acadèmica del màster, que
haurà de ser professorat de la Universitat de València amb vinculació permanent, llevat
del que es puga disposar en un conveni signat per la Universitat de València.

4. L’òrgan responsable del màster remetrà al vicerectorat competent en matèria de
postgrau, els membres designats per a formar part de la Comissió Acadèmica i al
director per  al seu nomenament.

Article 9.- Competències de la comissió de coordinació acadèmica. 

La comissió de coordinació acadèmica del màster assumirà les competències de 
programació, coordinació i supervisió acadèmica i docent que a continuació es 
relacionen:  

a) Preparar la proposta d'organització del curs acadèmic (nombre de grups, adscripció
dels mòduls o assignatures als departaments i àrees de coneixement, llengua, distribució
horària, etc.) tenint en compte els criteris establits pel Consell de Govern.

b) Impulsar els processos d'innovació educativa i de millora de la qualitat de la
docència.

c) La coordinació dels diferents departaments i professorat amb docència assignada a fi
de procurar una distribució equilibrada de la càrrega de treball de l’estudiantat.

d) Proposar a la comissió d’estudis de postgrau l'autorització de la col·laboració en el
màster de professionals o investigadors externs que no siguen professors universitaris i
assignar-los la docència que els corresponga.

e) Informar les sol·licituds d’admissió de l’estudiantat als estudis de màster, d’acord
amb els requisits d'admissió específics i criteris de valoració de mèrits establits en la
memòria de verificació.
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f) Informar les sol·licituds de reconeixement de crèdits.

g) Coordinar les guies docents per al desenvolupament del programa formatiu i garantir
la compatibilitat de les distintes propostes i la seua coherència amb el disseny curricular

h) Qualsevol altra que li assigne la normativa vigent.

Article 10.- Garantia de qualitat del màster. 

1. Les Comissions de coordinació acadèmica assumiran les funcions de Comitè de
Qualitat i seran les responsables de l'avaluació interna de la qualitat de cada títol.

2. Als efectes de coordinació, s’integraran en el Comitè de Qualitat de la Facultat o
Escola corresponent.

Article 11.- Assignació de docència. 

1. La comissió de coordinació acadèmica del màster proposarà l’adscripció de la
docència a les diferents àrees de coneixement i departaments atenent criteris de
coherència acadèmica i organitzativa i, valorant, en tot cas, criteris de viabilitat docent.

2. L’assignació podrà fer-se a una o diverses àrees de coneixement i haurà d’especificar,
si escau, quina part s’assigna a professors o professores d’altres universitats o a
professionals o investigadors o investigadores que no siguen professors universitaris. En
el cas de títols interuniversitaris, s'estarà al que dispose el corresponent conveni de
col·laboració.

3. El Consell de Govern, a través de l'oferta anual de curs acadèmic, assignarà per a
cada mòdul, matèria o assignatura:

a) La docència que corresponga impartir a professorat de la Universitat de València,
amb indicació de les àrees de coneixement i els departaments corresponents, així com la
que corresponga a professorat d’altres universitats en el cas dels títols conjunts.

b) Si escau, la part assignada a professorat extern o a professionals o investigadors o
investigadores que no siguen professors universitaris.

4. Aprovada l’oferta de curs acadèmic, la comissió de coordinació acadèmica del màster
s’adreçarà als departaments amb docència adscrita, a fi que el professorat interessat en
impartir docència al seu màster sol·licite a la comissió de coordinació acadèmica
informe sobre l’adaptació del seu currículum als continguts i criteris pedagògics del
màster.  Si la comissió així ho considera, i no s’ha modificat el pla d’estudis de manera
substancial, podrà dispensar de la sol·licitud de l’informe al professorat que ja hagués
impartit docència al màster almenys dos cursos d’entre els cinc anteriors, al qual se li
lliurarà d’ofici informe favorable.
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5. El consell de departament, quan elabore el seu Pla d’Ordenació Docent, assignarà la
docència del màster entre el professorat amb informe favorable de la corresponent
comissió de coordinació acadèmica.

CAPÍTOL V: Treballs de fi de màster 

Article 12. Concepte 

1. Els treballs de fi de màster consistiran en la realització d’una memòria o projecte
sota la supervisió d’un tutor o tutora en la que es posen de manifest els coneixements i
competències adquirides per l’estudiant al llarg de la titulació.

2. Aquestos treballs constituiran una tasca autònoma i personal de l’estudiant o la
estudiant.

3. Els treballs hauran de realitzar-se d’acord amb el que dispose la memòria de
verificació del títol.

4. Les Comissions de Coordinació Acadèmica de cada màster podran establir directrius
específiques i fixar criteris d’avaluació per a procurar homogeneïtzar l’elaboració i
avaluació dels treballs de fi de màster.

Article 13. Modalitats 

1. Les modalitats que podran presentar els treballs de fi de màster són les següents:

a) Treballs acadèmics de revisió i investigació bibliogràfica, o experimentals.

b) Treballs coordinats amb la realització de pràctiques en empreses o institucions,
incloent l’opció de realització de pràctiques externes.

c) Treballs equivalents realitzats com a resultat d’una estància en altra universitat,
espanyola o estrangera.

d) Altres treballs no inclosos en les modalitats anteriors, segons s’especifique en el pla
d’estudis verificat.

2. En qualsevol cas es materialitzaran en una memòria o projecte en forma escrita que
s’acompanyarà, en el seu cas, del material que s’estime pertinent.

Article 14. Matrícula 

1. La matricula del treball de fi de màster es realitzarà en el període ordinari d’acord
amb el que s’establisca en el calendari acadèmic anual.

2. La matricula del treball de fi de màster donarà dret a dues convocatòries oficials
d’examen en el curs acadèmic.
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3. El preu públic de la matrícula en cap cas serà “sense docència”, encara que l’estudi es 
trobe en extinció.   

Article 15. Tutorització   

1. Els treballs de fi de màster comptaran almenys amb un tutor o tutora que supervise la 
tasca de l’alumnat.  

2. Per a tutoritzar els treballs de fi de màster serà necessària la condició de Doctor o 
Doctora llevat dels casos en què així ho autoritze la Comissió d’Estudis de Postgrau.  

3. Si el treball de fi de màster es realitza en una institució, organisme o empresa diferent 
a la Universitat de València s’haurà de nomenar un cotutor o cotutora extern. Aquest 
haurà de col·laborar juntament amb el tutor o tutora acadèmic en la definició del 
contingut del treball de fi de màster i el seu desenvolupament. 

4. En el cas de màsters interuniversitaris conduents a l’obtenció d’un títol conjunt, podrà 
nomenar-se tutor o tutora qualsevol docent Doctor o Doctora de les universitats 
participants.   

5. La tutorització del treball es reflectirà en el POD del professor i serà reconeguda en 
els termes establerts en les disposicions normatives de la universitat. Si la tutorització es 
comparteix entre més d’un professor o professora de la universitat, el reconeixement es 
repartirà entre tots ells.  

6. Cada Comissió de Coordinació establirà si els estudiants dels programes de mobilitat 
poden realitzar el treball de fi de màster al centre de destinació. En tot cas, el projecte de 
treball haurà de tindre la conformitat de la Comissió de Coordinació Acadèmica, i se li 
assignarà un tutor a la Universitat de València.    

Article 16. Assignació del treball i tutor o tutora  

El tema del treball s’establirà de comú acord entre l’estudiant i el seu tutor o tutora. En 
qualsevol cas, la Comissió de Coordinació Acadèmica organitzarà i garantirà 
l’assignació de tema i tutor o tutora per a tot l’estudiantat matriculat.   

 

Article 17. Dipòsit del treball i format.  

1. En la fase final del pla d’estudis l’estudiant haurà de dipositar el seu treball de fi de 
màster en la secretaria del centre al que estiga adscrit el Màster a efectes de gestió 
administrativa.  

2. Els treballs es presentaran almenys en format electrònic.  
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3. El tutor o tutora enviarà al President del Tribunal avaluador amb caràcter previ a la
defensa pública del treball de fi de màster un informe sobre el mateix.

4. Els treballs avaluats positivament formaran part del corpus bibliogràfic de la
Universitat de València i a aquest efecte, s’incorporaran al repositori com a resultat de
la producció acadèmica universitària, salvaguardant-se sempre els drets d’autoria i previ
consentiment de l’estudiant. A aquestos efectes s’habilitarà un procediment per al seu
dipòsit electrònic en el repositori.

Article 18. Defensa i avaluació. 

1. L’estudiant haurà de procedir a la defensa pública del treball de fi de màster davant
el corresponent tribunal avaluador en les condicions que establisca la comissió de
coordinació acadèmica del màster.

2. La defensa es realitzarà dintre del curs acadèmic en el que l’alumne s’ha matriculat.

3. El treball de fi de màster tindrà dues convocatòries per curs acadèmic i diversos
períodes de defensa, que establirà Comissió acadèmica respectant els terminis establerts
en el calendari de processos de gestió, aprovat per al corresponent curs acadèmic pel
Consell de Govern.

4. La qualificació de totes les persones presentades en cada període de defensa
s'arreplegarà en una acta conjunta que es generarà per la secretaria del centre i que haurà
d’estar emplenada abans dels 5 dies següents a la finalització de cada període.

Article 19. Tribunal avaluador 

1. Cada tribunal avaluador estarà integrat per tres membres que seran nomenats per
acord de la respectiva Comissió de Coordinació Acadèmica entre professorat dels
departaments amb docència en el màster, llevat d’aquelles titulacions en què així ho
autoritze expressament i de manera justificada la Comissió d’Estudis de Postgrau.

2. Els membres seran doctors, llevat d’aquelles titulacions en què així ho autoritze
expressament i de manera justificada la Comissió d’Estudis de Postgrau.

3. En cap cas, el tutor o tutora del treball de fi de màster podrà formar part del tribunal
en què s’avalue el treball de l’alumne tutoritzat.

4. El Tribunal estendrà un acta per cada defensa de treball de fi de màster, en la que es
reflexarà el dia i hora en la que ha tingut lloc l’acte, la qualificació, així com si ha estat
proposat per a matrícula d’honor. Aquest document es farà arribar al centre que custòdia
els expedients i s’incorporarà a l’expedient de l’alumne.

Article 20.Qualificació 
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1. La qualificació del treball de fi de màster podrà ser impugnada d’acord amb el
reglament d’impugnació de qualificacions vigent en la Universitat de València.

2. Les matrícules d'honor seran assignades entre els estudiants i estudiantes que hagen
estat proposats per a aquesta qualificació per cada tribunal avaluador. A aquest efecte, i
una volta finalitzada la defensa dels treballs de fi de màster, s’assignaran les matrícules
d’honor en una reunió de la comissió de coordinació acadèmica.

3. L'assignació de les matrícules d'honor només es podrà realitzar una vegada
finalitzades les presentacions de l'última data prevista per a la defensa de cada una de
les convocatòries.

Disposició derogatòria 

Aquesta normativa deroga el Reglament d'Estudis Oficials de Postgrau aprovat pel 
Consell de Govern de 29 de novembre de 2011. ACGUV 265/2011, així com qualsevol 
altra reglamentació anterior que s'hi opose.    

Disposició final 

El present reglament entrara en vigor a l'endema de ser publicat en el Tauler Oficial de 
la Universitat de Valéncia.
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