ORIENTACIONS PER A LA MATRÍCULA DE NOU INGRÉS
Qui haja sigut admès en qualsevol titulació de la Facultat de Psicologia, accedirà a
l'aplicació d'automatrícula que es troba disponible en el Portal de Serveis de
l´Estudiant de la Universitat de València.
La matrícula s'iniciarà el 17 de juliol a les 8:45 i finalitzarà el 20 del mateix mes a les
14:00 hores, havent de formalitzar la matrícula online en el dia i l'hora assignats. Si
no es formalitza en aquest termini s'entendrà que renuncia a la seua plaça i s'oferirà a
altres aspirants que estiguen en llista d'espera.
Si no es disposa d'un ordinador amb connexió a Internet, es pot formalitzar la
matrícula en l'aula LIP-4 de la Facultat entre dimarts-dijous en horari de 8:45 a 13:00.
El dimecres i dijous també serà possible de 16:15 a 17:00 hores. Si bé, mai abans del
dia i hora assignats en la cita de matrícula.
ASSEMBLEES INFORMATIVES.
En les assemblees informatives es facilitarà informació acadèmica i administrativa.
Veure dia i hora en el següent enllaç:
https://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/estudis-grau/admissio/preinscripcio/admesos-1285850131382.html

Abans d'iniciar el procés d'automatrícula s'ha de consultar l'apartat de “Recursos
d'ajuda per a l'automatrícula” en https://webges.uv.es/uvportaluvweb/.
Així mateix, s'haurà de consultar en la pàgina web del centre els horaris disponibles:
https://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/estudis-grau/oferta-graus/horaris-dates-examen-1285850129113.html

i la guia per a estudiants:
https://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/estudis-grau/oferta-graus/graus-1285850129491.html

En el cas del Grau de Psicologia existen diferents agrupacions i atès que la seua
capacitat és limitada, s'aconsella planificar amb antelació les diferents opcions, així
com consultar la llengua en què s'impartiria la docència (anglès, castellà o valencià).
MATRÍCULA
L'accés es realitzarà seleccionant l'opció “Nou ingrés al Grau (1er curs)” de la següent
pàgina web: https://webges.uv.es/uvportaluvweb/
Per a l'accés, es deuen indicar les següents dades:




DNI, o NIE amb la lletra
Data de naixement
Nota d'admissió en la titulació (ex. 8,92 –important: coma, no apòstrofe ni punt-)
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En l'aplicació de Matrícula, després d'emplenar les dades sol·licitades, s'obtindrà un
usuari i contrasenya per a accedir als serveis de la Universitat (portal de l'alumne,
correu, aula virtual, etc). És IMPRESCINDIBLE conservar l'usuari i contrasenya de
manera segura. Amb posterioritat es podrà canviar la contrasenya si es desitja. Les
comunicacions oficials de la Universitat es realitzaran en el correu
usuari@alumni.uv.es on “usuari” serà el que s'assigne a cada estudiant
Es deu matricular l’agrupació completa (60 crèdits). Cal comprovar que apareixen els
crèdits matrículats efectivament i seguir fins a FINALITZAR MATRÍCULA.
Altres tràmits relacionats amb la matrícula:




Sol·licitud de reconeixement de crèdits en el cas de provenir d'estudis que
possibiliten incorporar crèdits als nostres títols de Grau: des del dia de la
matrícula i com a màxim fins al 31 de juliol. Presentar petició formal en la
Secretaria de la Facultat juntament amb la documentació acreditativa
(certificat notes, guies docents…).
Sol·licitud de matrícula a temps parcial: des del dia de la matrícula i com a
màxim fins al 31 de juliol. Presentar petició formal en la Secretaria de la
Facultat juntament amb la documentació acreditativa.

Consultar normativa:
Sobre reconeixement de crèdits en:
https://www.uv.es/=sgeneral/reglamentacio/doc/estudis/c37.pdf
Sobre matrícula en:
https://www.uv.es/graus/normatives/2017_107_reglament_matricula.pdf
LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ
La documentació de matrícula es podrà lliurar en la Secretaría de la Facultat del 3 al
14 de setembre en horari de matins de 9:00 a 14:00 hores. En el moment de
lliurar la documentació s'arreplegarà l'agenda universitària.
Consultar la documentació específica en:
https://www.uv.es/uvweb/psicologia/ca/estudis-grau/matricula/sobre-virtual/documentacio-1285850130557.html

CARNET UNIVERSITARI
Durant el mes de setembre es podrà retirar el carnet universitari en els punts habilitats
a aquest efecte i que es comunicaran amb la deguda antelació.
COMENÇAMENT DEL CURS: 10 de setembre
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