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TIPUS DE MATRÍCULA 
A TEMPS COMPLET A TEMPS PARCIAL REDUÏDA per diversitat funcional 

Al menys 48 crèdits. 
Una matrícula inferior a 48 cr., es considerarà a temps 
complet quan l’estudiant s’haja matriculat de tots els 
crèdits necessaris per a finalitzar el grau. 

De 24 a 47 crèdits. 
De 6 a 23 crèdits. 
Es requerirà lliurar certificat de discapacitat i un 
informe favorable del Centre de Suport a 
l‘Estudiant. 

 

REQUISITS DE MATRÍCULA 

✓ Per a poder matricular-se d’assignatures noves, l’estudiant haurà de matricular-se obligatòriament de les assignatures 

de formació bàsica de cursos anteriors que no hagen superat. 
✓ Per a poder matricular-se de l’assignatura Treball final de grau, l’estudiant haurà de haver superat 168 crèdits. 

 

REQUISITS DE PERMANÈNCIA 

 

 

Rendiment 
acadèmic 

Estudiants de nou ingrés amb matrícula a temps complet 
o a temps parcial 

Estudiants de nou ingrés amb matrícula 
reduïda 

Cal superar, al menys, 30 crèdits en dos cursos acadèmics 
(De no complir aquest requisit, no es podrà tornar a matricular 
en el mateix estudi fins que no transcórreguen, almenys, dos 

cursos acadèmics *) 

Cal superar, al menys, 12 crèdits en dos 
cursos acadèmics (De no complir aquest 
requisit, no es podrà tornar a matricular en el 
mateix estudi fins que no transcórreguen, 
almenys, dos cursos acadèmics *) 

* Es podrà sol·licitar la readmissió sempre que s’acredite causa que justifique el baix rendiment acadèmic 

 

 

 
 

 

 

Nombre de 

matrícules per 
assignatura 

Per a tot l’alumnat 

✓ L’alumnat podrà matricular-se un màxim de 3 vegades per assignatura. 

✓ Esgotades les tres matrícules, l’alumnat tindrà dret a una 4a matrícula sempre que el total dels crèdits 
superats respecte a la suma dels crèdits matriculats en cursos anteriors siga, al menys, del 50%. No 
computaran els crèdits reconeguts. 

Total de crèdits superats – Total crèdits reconeguts 

Suma dels crèdits de les assignatures matriculades en cursos anteriors* 
≥ 0,5

 

*Cada assignatura es computarà una sola vegada 

 
✓ Esgotades les quatre matrícules, l’alumnat tindrà dret a una 5na matrícula en el cas de què li resten com a 

màxim 60 crèdits per a finalitzar la suea titulació. 

-En cas de no superar l’assignatura en qualsevol d’aquestes dos situacions (4a o 5na matrícula), l’ estudiant haurà d’abandonar la titulació en 

aquesta Universitat. 
-A l’estudiant que estiga en aquesta situació, se li pot readmetre si supera l’assignatura afectada en altra titulació o universitat y és reconeguda 

en la titulació que ha hagut d’abandonar. 
-Les i els qui que tinguen una diversitat funcional dins de l'àmbit d'aplicació del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que aprova 

el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, i tinguen dificultats per a finalitzar els 

estudis que cursen en la UA per l'aplicació de la norma de Permanència al punt IV.4; podran sol·licitar al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació 
una ampliació del nombre de matrícules per a superar alguna assignatura 

Als estudiants que tinguen plaça de mobilitat en un curs acadèmic no se’ls aplicarà la present normativa, excepte el requisit per a matricular-se del TFG 


