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REGLAMENT REGULADOR DE LA CONCESSIÓ DE PREMIS 
EXTRAORDINARIS DE MÀSTER A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

PREÀMBUL 

En este reglament es regula el procediment i requisits per a la concessió anual dels 
premis extraordinaris de màster amb l’objectiu de destacar i reconèixer l’esforç i 
l’excel·lència acadèmica dels millors expedients dels nostres estudiants i estudiantes. 

D’acord amb l’habilitació continguda en l'article 134 dels Estatuts de la Universitat de 
València, i en exercici de les competències de desenvolupament de la normativa bàsica 
en matèria d’estudis de màster, aquest Consell de Govern ha decidit aprovar el següent 
reglament pel que es regula la concessió de premis extraordinaris de màster a la 
Universitat de València. 

Article 1.Objecte i àmbit d’aplicació  

Aquest reglament té per objecte regular el procediment per a la concessió anual dels 
premis extraordinaris ens ensenyaments universitaris conduents a títols de màster 
universitari oficial impartits a la Universitat de València 

Article 2. Procediment 

1. El Consell de Govern, a proposta de cada Comissió de Coordinació Acadèmica de
Màster, pot atorgar anualment un premi extraordinari per cada trenta titulats o fracció
d’un mateix estudi.

2. L’expedient de concessió de premi extraordinari de màster s’inicia d’ofici pel
Vicerectorat competent en matèria de postgrau. Aquest informarà anualment a cada
Comissió de Coordinació acadèmica el nombre de premis que poden atorgar-se i la
relació d’alumnes que compleixen els requisits per ser candidats.

3. Les propostes de concessió s'hauran d'efectuar dins del segon trimestre del curs
següent, i seran remeses al Vicerectorat competent en matèria d’estudis de postgrau, qui
les elevarà al Consell de Govern.

4. La concessió de premi extraordinari es notificarà als interessats i s’incorporarà al seu
expedient acadèmic.

Article 3. Requisits dels estudiants i criteris de valoració i concessió 

1. Seran candidats a premi extraordinari les persones que reunisquen totes les
condicions següents:

a. Haver finalitzat els estudis dirigits a l'obtenció del títol de màster corresponent
durant el curs acadèmic a què corresponga el premi.

b. Haver obtingut una qualificació mitjana ponderada de 8.0 sobre 10 punts o
superior en l'expedient acadèmic del màster.
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c. Haver obtingut una qualificació de 9.0 sobre 10 o superior en el treball de fi
de màster.

2. La Comissió de Coordinació Acadèmica proposarà la concessió a aquells 
expedients que considere mereixedors d’aquest reconeixement i, a aquest efecte, 
ordenarà els candidats en funció de la nota mitjana del seu expedient, proposant la 
concessió als qui obtinguen una major puntuació.

En cas d’empat, s’atorgarà als estudiants amb Matrícula d’Honor al Treball de fí de 
màster  

Si persistirà l’empat,  comissió haurà de motivar la seua concessió tenint en compte 
altres criteris acadèmics addicionals. 

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

Disposició derogatòria Aquesta normativa deroga el Reglament regulador deis 
treballs de fi de master i de la concessió de premis extraordinaris de master a la 
Universitat de Valencia, aprovat pel Consell de Govern de 30 de octubre de 2012 
(ACGUV 231/2012), així com qualsevol altra reglamentació anterior que s'hi opose.
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