Aprovat pel Consell de Govern de 29 de setembre de 2015.
ACGUV 205/2015

REGLAMENT DE TÍTOLS PROPIS DE POSTGRAU DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Preàmbul
La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, al seu article primer atribueix a la
Universitat la prestació del servei públic de l’educació superior mitjan la investigació, la
docència i l’estudi. Així mateix, descriu com funcions pròpies de la institució universitària tant
la creació, desenvolupament, transmissió i crítica de la ciència, la tècnica i la cultura, com la
preparació per a l’exercici d’activitats professionals que exigisquen l’aplicació de coneixements
i mètodes científics. Al seu torn, els articles 2 i 34 disposen que les universitats, en ús de la seua
autonomia, podran elaborar i aprovar plans d’estudi d’ensenyaments específics de formació al
llarg de la vida i establir ensenyaments conduents a l’obtenció de diplomes i títols propis.
Per la seua banda, la disposició addicional onzena del Reial Decret 1393/2007, estableix que les
universitats podran impartir altres ensenyaments conduents a l’obtenció d’altres títols distints
als oficials. No obstant, l’expedició d’aquestos títols es realitzarà del mode que determine la
universitat, sense que la seua denominació ni el format en què es confeccionen puguen induir a
confusió amb els títols oficials.
Aquests ensenyaments propis, l’interés dels quals és respondre de manera àgil i flexible a les
demandes socials de formació cultural, científica, artística o professional, complementen els
ensenyaments oficials i conformen, amb aquests darrers, l’oferta formativa del nostre sistema
universitari.
En aquest context normatiu, el juliol de 2010, el Ple del Consell d’Universitats va establir unes
condicions i criteris mínims per als títols propis en els que es desenvolupen aspectes com
l’accés, la seua durada o denominació, a fi de facilitar l’accés d’aquestos ensenyaments al
Registre d’Universitats, Centres i Títols.
És per això que es considera necessari adaptar la reglamentació pròpia en matèria de títols
propis de postgrau a la Universitat de València i fixar les normes generals que regulen
l’aprovació, organització i certificació de les activitats de formació que donen lloc a l’obtenció
dels títols propis de postgrau que oferta la Universitat de València en el marc de la legislació
vigent.
Per tot això i d’acord amb l’habilitació que conté 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 propis, el Consell de Govern, atesos els informes previs de la Comissió
d’Estudis de Postgrau i la Comissió d’Estatuts, aprova el reglament següent que regula els títols
propis de postgrau de la Universitat de València.
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TÍTOL I. Disposicions generals
Article 1.- Àmbit d’aplicació.
La present reglamentació és d’aplicació als estudis propis de postgrau de la Universitat
de València conduents a l’obtenció de diplomes i títols propis.
Article 2.- Naturalesa.
1. Són estudis propis de postgrau els ensenyaments per a la formació específica
universitària o per a l’especialització que es desenvolupen d’acord amb aquest reglament.
2. Els estudis propis de postgrau són ensenyaments que no condueixen a l’obtenció de
títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.
3. En determinats supòsits aquests estudis propis podran servir per a l’exercici d’activitats
professionals sempre que la normativa legal així ho establisca.
4. Aquestos ensenyaments respondran en tot cas a criteris d’interès científic, cultural,
artístic o professional i no podran coincidir en denominació i format, ni induir a confusió amb
els ensenyaments oficials de la Universitat de València.
5. Així mateix tampoc podran disminuir ni menyscabar els mitjans humans i materials que
la Universitat dedica als estudis oficials, tenint present que els estudis propis hauran
d’autofinançar-se íntegrament.
TÍTOL II. Dels tipus d’estudis propis de postgrau
Article 3.- Tipus d’estudis i unitat de mesura de l’haver acadèmic.
1. Els estudis propis de postgrau i d’especialització de la Universitat de València
s’estructuren, en funció del seu nivell, en les següents categories:
a. Títol de màster propi
b. Diploma d’especialització
c. Expert universitari
d. Certificat universitari
2. El crèdit europeu (ECTS) constitueix la unitat de mesura de l’haver acadèmic en els
ensenyaments propis de postgrau de la Universitat de València, d’acord amb el que estableix la
legislació vigent per a les titulacions oficials. Cada crèdit suposa 25 hores de càrrega de treball
de l’estudiant.
3. Els plans d’estudis s’hauran d’expressar en crèdits ECTS.
Article 4.- Títol de màster propi.
1. Els estudis conduents al títol de màster propi constitueixen ensenyaments que tenen com
a finalitat l’adquisició per l’estudiantat d’una formació avançada i complementària de caràcter
especialitzada o multidisciplinar, orientada en general a l’especialització acadèmica i, sobretot,
professional, i en cap cas permeten l’accés als estudis oficials de doctorat.
2. Aquestos ensenyaments comprendran un mínim de 60 ECTS i un màxim de 120 ECTS .
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3. Per accedir als estudis de màster els alumnes hauran d’estar en possessió d’un títol
universitari oficial espanyol o altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai
Europeu d’Educació Superior que atorgue accés a ensenyaments oficials de postgrau, o un altre
títol conforme a sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior i que acredite
un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols de grau
i que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau.
4. No obstant l’anterior es permetrà l’accés, de forma condicionada a l’obtenció del títol
universitari de grau en el mateix curs acadèmic, a les persones a les quals els resta menys d’un
10 % del creditatge per finalitzar aquests estudis.
5. En els estudis de màster propi és obligatori realitzar un treball de fi de màster d’almenys
6 ECTS. Aquest treball s’ha de defensar oralment i pública, excepte en els títols que
s’impartisquen de forma no presencial quan així ho establisca el pla d’estudis.
6. La superació dels estudis de màster donarà dret, en el seu cas, a l’obtenció del
corresponent Títol de màster propi en “...” per la Universitat de València.
Article 5.- Diploma d’especialització.
1. Els estudis conduents al diploma d’especialització aborden qualsevol branca del
coneixement orientada a la seua aplicació en activitats professionals.
2. Per accedir a aquests estudis l’alumnat haurà d’acreditar els mateixos requisits de
titulació universitària que per als estudis de títol de màster propi.
3. Excepcionalment i d’acord amb allò previst al pla d’estudis, també podran accedir a
aquests estudis professionals sense titulació universitària, si bé en aquests casos no podran
obtindre el títol de diploma i només se’ls podrà expedir una certificació d’aprofitament.
4. Els estudis conduents al diploma d’especialització comprendran entre 25 i 45 ECTS.
5. La superació donarà dret, al seu cas, a l’obtenció del corresponent Diploma
d’especialització en “...” per la Universitat de València.
Article 6.- Títol d’expert universitari.
1. Els estudis conduents al títol d’expert universitari tenen com a objectiu el
perfeccionament i l’especialització professional.
2. Per accedir a aquests estudis l’alumnat haurà d’acreditar els mateixos requisits de
titulació universitària que per als estudis de títol de màster propi.
3. Excepcionalment i d’acord amb allò previst al pla d’estudis, també podran accedir a
aquests estudis professionals sense titulació universitària, si bé en aquests casos no podran
obtindre el títol d’expert universitari i només se’ls podrà expedir una certificació
d’aprofitament.
4. Els estudis conduents al títol d’expert universitari comprendran entre 11 i 20 ECTS.
5. La superació donarà dret, al seu cas, a l’obtenció del corresponent Títol d’expert
universitari en “...” per la Universitat de València.
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Article 7.- Certificats universitaris.
1. Els estudis amb una extensió d’entre 3 i 10 ECTS donaran lloc a l’obtenció d’un
certificat universitari.
2. Per accedir a aquests certificats l’alumnat haurà d’acreditar estar en condicions
d’accedir a ensenyaments universitaris. Així mateix, podran accedir professionals sense titulació
universitària prèvia i amb una experiència acreditada sempre que aquest aspecte estiga
contemplat expressament en el pla d’estudis corresponent.
Article 8.- Pla d’estudis.
1. Un pla d’estudis és un conjunt organitzat d’assignatures la superació del qual dóna lloc
a l’obtenció d’un títol propi.
2. Assignatura és la unitat mínima en que s’estructura un pla d’estudis. Cada assignatura
ha de tindre assignada un determinat nombre de crèdits, d’acord amb la dedicació total d’hores
d’aprenentatge de l’estudiant o estudianta. Les assignatures del pla d’estudis poden presentar
les següents modalitats: obligatòries, pràctiques i de treball de fi de títol, organitzades, si escau,
en mòduls.
3. Cada assignatura disposarà d’una guia docent, elaborada pel professorat responsable
d’acord amb el model establert per la universitat i en la qual s’establirà, entre d’altres, el
programa, el professorat i el mètode d’avaluació emprat.
4. El nombre mínim de crèdits que ha de tindre una assignatura és de 3 ECTS.
5. Per mòdul s’entén el conjunt d’assignatures de temàtica relacionada en què s’estructura
un pla d’estudis i que, alhora, pot formar part de diversos plans d’estudis diferents. Cada mòdul
ha d’estar constituït com a mínim per 6 ECTS.
6. Els estudis conduents a l’obtenció del diploma d’especialització o expert universitari
podran dissenyar-se de forma independent o dintre de la proposta modular d’algun estudi de
màster concret.
7. Els plans d’estudi adscriuran el corresponent títol propi de postgrau a alguna de les cinc
branques de coneixement: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i
Jurídiques o Enginyeria i Arquitectura.
Article 9.- Modalitats d’impartició.
1. Els estudis propis de postgrau podran impartir-se en una o vàries de les següents
modalitats: presencial, semi-presencial i no presencial (on line o a distància).
2. Un ECTS en una assignatura de modalitat presencial comprendrà entre 6 i 10 hores de
docència del professor, i en una assignatura de modalitat no presencial, comprendrà entre 4 i 8
hores de docència del professor.
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TÍTOL III. Responsabilitat dels estudis propis de postgrau
Article 10.- Comissió d’Estudis de Postgrau.
La Comissió d’Estudis de Postgrau de la Universitat de València actuarà com a òrgan
consultiu i dictaminarà sobre l’oferta de títols propis de postgrau amb caràcter previ a la seua
aprovació pel Consell de Govern.
Article 11.- Òrgan acadèmic.
Els estudis propis de postgrau hauran d’estar avalats acadèmicament per un
departament, centre o institut universitari d’investigació de la Universitat de València.
Article 12.- Direcció.
1. Els cursos es desenvoluparan sota la direcció d’un o més professors o professores de la
Universitat de València, que en seran llurs responsables. Aquest professorat haurà de posseir el
títol de Doctor, estar vinculat de forma permanent i tindre dedicació a temps complet a la
Universitat de València, i assumirà les funcions acadèmiques essencials i, singularment, les que
es detallen en l’apartat 5, lletres a), d) i e) d’aquest article.
2. Un o més codirectors o codirectores podran ser professionals de reconegut prestigi o
professorat associat.
3. Un professor o professora podrà dirigir o codirigir únicament un màster o dos diplomes
d’especialització o títols d’expert, o quatre certificats; o qualsevol diploma, títol d’expert o
certificat, sempre que estiguen integrats dins del programa formatiu d’un màster o dels dos
diplomes o títols d’expert a què es refereix la limitació anterior. Excepcionalment i, atenent a
les característiques del títol propi, la Comisssió d’Estudis de Postgrau podrà autoritzar, en
supòsits justificats, fins a dos màsters.
4. La universitat certificarà la direcció i codirecció.
5. Seran funcions de la direcció totes les relacionades amb la gestió acadèmica, econòmica
i de personal necessàries per al bon funcionament dels ensenyaments conduents a l’obtenció del
títol i en particular:
a. Presentar la proposta i actuar com a interlocutor davant els serveis i òrgans de la
Universitat.
b. Dirigir i coordinar la preparació i desenvolupament del curs.
c. Supervisar que el desenvolupament del curs s’ajusta al pla d’estudis aprovat.
d. Signar les actes de les assignatures impartides per professorat extern.
e. Gestionar el pressupost d’acord amb les normes d’execució pressupostària de la
Universitat.
TÍTOL IV. Procediment d’elaboració i aprovació dels estudis propis de postgrau
Article 13.- Proposta de nou estudi propi.
1. Podran proposar estudis propis de postgrau els professors i professores doctors vinculats
amb caràcter permanent a la Universitat de València.
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2. Aquestes propostes hauran d’estar avalades acadèmicament per un departament, centre
o institut universitari d’investigació de la Universitat de València i, al cas de títols de màster
propi, s’assenyalarà l’interés i rellevància acadèmica, científica i professional i, a més a més, en
el seu cas, es pronunciarà sobre la no coincidència amb l’oferta de títols oficials del seu àmbit.
3. Les propostes hauran de presentar-se mitjançant els formularis i en el termini establert
anualment pel Vicerectorat competent en matèria d’estudis de postgrau. Amb caràcter
excepcional i si hi ha raons que ho justifiquen, es podran tramitar propostes presentades amb
posterioritat a aquesta convocatòria.
4. Les propostes conduents a títols de màster propi es presentaran mitjançant una
convocatòria específica i diferenciada de la resta d’estudis propis.
5. La proposta de títol propi de postgrau haurà de contindre:
a.
Una memòria acadèmica, que inclourà l’interés i rellevància acadèmica,
científica i professional de la proposta, el pla d’estudis, el règim acadèmic, el professorat i
la seua dedicació, així com els criteris i procediments d’admissió, avaluació, progrés i
permanència.
b.
Una memòria econòmica que contindrà el pressupost equilibrat amb descripció
detallada dels ingressos i despeses previstes, que han de garantir la suficiència financera del
curs.
6. Les propostes de títols propis seran sotmeses a exposició pública durant vint dies
naturals, període durant el qual qualsevol interessat podrà accedir a l’expedient i formular
al·legacions.
7. Transcorregut el termini d’exposició pública, l’expedient junt amb les al·legacions, si se
n’hagueren presentat, serà remés a la Comissió d’Estudis de Postgrau a fi que emeta informe
provisional a través de les subcomissions corresponents a cadascuna de les branques de
coneixement. En cas de les propostes de títols de màster propi podrà requerir-se de les
Comissions Acadèmiques de Títol de grau i Comissions de Coordinació Acadèmica de màsters
oficials amb què puga haver-hi coincidència que se'n pronuncien.
8. D’aquest informe es donarà trasllat a l’òrgan proposant amb caràcter previ a què
s’informe de forma definitiva per la Comissió d’Estudis de Postgrau.
9. Les propostes d’estudis propis, una volta informades favorablement, seran elevades al
Consell de Govern per a la seua aprovació, si escau.
Article 14.- Títols propis conjunts.
1. Els estudis propis de postgrau podran tindre caràcter conjunt quan s’organitzen amb
altres universitats o institucions d’educació superior de la resta de l’Estat o internacionals i
donen lloc a l’obtenció d’un únic títol de postgrau.
2. A aquest efecte, la proposta d’estudi haurà d’anar acompanyada del corresponent
conveni en el que s’especificarà, almenys, quina és la Universitat responsable de la custòdia dels
expedients acadèmics, de l’expedició i registre del títol així com el procediment de modificació
o extinció dels plans d’estudi i del règim econòmic de participació entre les universitats.
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Article 15.- Convenis de col·laboració amb altres institucions i entitats.
La Universitat podrà subscriure convenis de col·laboració amb altres institucions
públiques i privades per a articular la participació docent o el finançament i patrocini d’aquestes
en els títols propis objecte del conveni.

Article 16.- Proposta d’oferta d’un títol propi aprovat en cursos anteriors.
1. En la convocatòria que cada curs realitze el Vicerectorat competent en matèria d’estudis
de postgrau es podran presentar propostes d’ofertes d’estudis propis ja aprovats en cursos
anteriors, llevat que es tracte d’estudis que finalment no s’hagueren impartit durant dos cursos
consecutius per falta de demanda.
2. Les sol·licituds es presentaran mitjançant els formularis i en el termini establert
anualment en la convocatòria corresponent.
3. Les propostes d’oferta d’estudis ja aprovats en convocatòries anteriors se sotmetran a
exposició pública durant un termini de vint dies naturals.
4. En qualsevol cas, la seua aprovació pel Consell de Govern exigirà l’informe favorable
de la Comissió d’Estudis de Postgrau.
Article 17.- Oferta
L’oferta d’estudis propis de postgrau de cada curs acadèmic es farà pública amb la
suficient antelació i amb indicació, en cada cas, del títol a que dóna dret, la denominació, la
duració en crèdits i les dates d’impartició.
Article 18.- Avaluació de la qualitat.
1. Els ensenyaments propis de postgrau se sotmetran als controls de qualitat que
s’establisquen per la unitat responsable d’aquests processos a la Universitat de València.
2. El professorat dels ensenyaments propis de la Universitat de València s’haurà de
sotmetre a avaluació d’acord amb el procediments i protocols que establisca la unitat
responsable d’avaluació de la qualitat. L’avaluació positiva serà una condició per poder
continuar ofertant el títol en els següents cursos acadèmics.
3. Els resultats de l’avaluació de qualitat dels títols propis seran coneguts i informats per la
Comissió d’Estudis de Postgrau.
TÍTOL V. Admissió i matrícula de l’alumnat de títols propis
Article 19.- De la preinscripció
1. Per a cada títol propi podrà establir-se un període de preinscripció.
2. Transcorregut el període de preinscripció, si la demanda de places d’un curs determinat
és inferior al nombre mínim d’estudiantat establert en la proposta de curs, l’oferta d’aquest
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decaurà i no s’impartirà, llevat que el director reajuste el pressupost a fi que resulte viable
econòmicament.
3. L’admissió serà comunicada als preinscrits informant-los dels procediments de
matrícula i de la data i lloc d’inici del curs.
Article 20.- De la matrícula.
1. L’estudiant o estudianta que obtinga plaça es matricularà del curs complet.
2. El pagament de la matrícula s’efectuarà abans de l’inici del curs, i aquest podrà
fraccionar-se segons allò que s’establisca pel Vicerectorat competent en matèria d’estudis de
postgrau. L’impagament del segon termini comportarà l’anul·lació de la matrícula de l’alumne o
alumna sense dret al reintegrament de la quantitat ja pagada. Una vegada matriculat, l’alumne o
alumna que es done de baixa per causes justificades abans de 10 dies hàbils transcorreguts des
de l’inici del curs se li tornarà el 50 % de l’import de la matricula.
3. L’anul·lació de la matrícula es justificarà sempre per alguna de les següents causes
sobrevingudes: malaltia, treball, menyscapte econòmic de la unitat familiar o qualsevol altra
causa que, a juí de director o directora, es considere equiparable a les anteriors.
4. L’alumnat matriculat en ensenyaments propis tenen reconeguts els drets arreplegats en
l’article 171.1 apartats a), b), c), d), e), g), h), i) i j) dels Estatuts de la Universitat de València.
Article 21.- De l’avaluació i de les convocatòries d’exàmens.
1. En cas dels títols de màster propi, diplomes d’especialització i títol d’expert universitari
existirà una convocatòria ordinària. Podrà existir una convocatòria extraordinària dins el mateix
curs acadèmic per a aquells estudiants o estudiantes que no hagen superat l’ordinària.
2. En cas dels certificats tan sols existirà una convocatòria ordinària.
3. El termini màxim per a l’entrega de projectes de fi de titulació serà d’un any des de la
darrera convocatòria ordinària del curs acadèmic en què estiguera matriculat l’alumne o alumna.
Article 22.- Del sistema de qualificacions, la seua impugnació i les actes.
1. L’alumnat serà avaluat d’acord amb el que establisquen les guies docents de les
assignatures previstes en el pla d’estudis i la resta de la normativa vigent.
2. Hi haurà una acta per cada mòdul. En cas que el professorat responsable del mòdul siga
extern, aquest serà signat per la direcció acadèmica. A l’encapçalament de l’acta figurarà: el
nom del mòdul, la denominació de l’estudi i el codi de la titulació, el nom del director o
directora, el departament, centre o institut que siga responsable acadèmic, el nombre de crèdits,
la data d’inici i finalització i l’òrgan de gestió administrativa.
3. Les qualificacions dels títols propis de postgrau es regiran per la normativa vigent de la
Universitat de València per a titulacions oficials.
4. En cas dels certificats s’atorgaran únicament les qualificacions d’apte o no apte.
5. Cada professor haurà d’establir un període de revisió de qualificacions, en un termini
màxim de 7 dies naturals des de la publicació dels resultats. Realitzada aquesta revisió,
l'estudiant o estudianta podrà impugnar la qualificació davant el Vicerectorat competent en
matèria d’estudis de postgrau, el qual nomenarà una comissió d’impugnació integrada per cinc
—8—

Aprovat pel Consell de Govern de 29 de setembre de 2015.
ACGUV 205/2015

membres de la Comissió d’Estudis de Postgrau corresponents a cadascuna de les branques de
coneixement. Aquesta resoldrà després de donar trasllat de l’escrit d’impugnació al professorat
responsable a fi que formule al·legacions i de donar audiència de tot l’expedient a l’estudiant o
estudianta.
6. Per qualsevol aspecte no regulat en aquest article s’aplicarà de forma supletòria el
reglament d’impugnació de qualificacions a la Universitat de València per a titulacions oficials.
Article 23.- Del registre i expedició de títols propis.
1. Quan l’estudiant o estudianta reunisca els requisits exigits i haja superat l’avaluació, si
és el cas, tindrà dret a obtindre el títol propi acreditatiu.
2. Els títols propis de la Universitat de València seran expedits pel Rector o Rectora en
model normalitzat i hi haurà constància del registre de títols de la Universitat. En aquests títols
es farà esment exprés de que manquen de caràcter oficial.
3. Els títols propis seran expedits en les dues llengües oficials de la Universitat, si bé
podran expedir-se, a més a més, en una altra llengua quan així s’acorde pel Vicerectorat
competent en estudis de postgrau.
4. Al dors del títol o certificat haurà de figurar el programa complet especificant les
assignatures del curs pel qual s’atorga, així com el nombre d’hores i crèdits de cada assignatura.
5. En el cas dels títols propis conjunts l’expedició haurà d’ajustar-se al que s’establisca al
conveni subscrit.
TÍTOL VI. Gestió
Article 24.- Gestió administrativa dels estudis propis de postgrau.
1. La gestió dels estudis propis de postgrau es podrà fer de forma directa pel servei de la
Universitat de València competent en matèria de postgrau o de forma indirecta a través de la
Fundació Universitat-Empresa de València (Consell Social de la Universitat de València) o
d’altres entitats, mitjançant fórmules de gestió de servei públic que estableix la normativa de
contractes del sector públic.
2. En qualsevol cas, la Universitat de València serà la responsable de vetlar per la correcta
prestació dels serveis acadèmics, i així com de la custòdia dels expedients i actes i registre i
expedició del títols.
TÍTOL VII. Règim econòmic
Article 25.- Finançament.
1. Els ensenyaments propis previstos en aquest reglament sempre s’hauran d’autofinançar.
2. Com a norma general no podran utilitzar-se fons del pressupost ordinari de la
Universitat per a finançar totalment o parcial aquests estudis, tot això sense perjudici que en
determinats supòsits concrets establerts en les corresponents convocatòries d’ajudes i beques, es
puguen subvencionar totalment o parcial les matrícules de l’alumnat beneficiari.
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Article 26.- Preus públics.
1. El preu públic de cada títol propi garantirà en qualsevol cas la cobertura de les despeses
necessàries per al desenvolupament adequat de l’ensenyament propi de què es tracte.
2. El Consell de Govern proposarà per a cada curs acadèmic el preu públic per als títols
propis, que elevarà al Consell Social per a la seua aprovació.
3. Els preus públics a abonar per l’emissió del les certificacions i títols no estaran inclosos
en els preus públics de matrícula i seran els establerts en el reglament d’execució pressupostària
de la Universitat de València vigent en cada exercici.
Article 27.- Ingressos.
1. El pressupost d’ingressos de cada títol ha d’incloure la quantitat que es preveu ingressar
en concepte de matrícula de l’alumnat, així com les subvencions i d’altres aportacions sempre
que no vagen destinades a finançar el pagament de preus públics. En cas de subvencions i
aportacions sempre caldrà aportar el conveni o document jurídic que acredite l’esmentada
subvenció.
2. A efectes d’elaboració del pressupost d’ingressos es considera sempre que l’alumne
becat paga la matrícula completa.
Article 28.- Cànon universitari.
1. El cànon és la part proporcional dels ingressos generats per l’ensenyament propi que es
destina al pressupost ordinari de la Universitat de València, en concepte de reconeixement del
títol, adopció de sistemes de garantia de qualitat i per l’ús de la imatge de la pròpia Universitat.
2. La quantia d’aquest cànon serà el 10 % dels ingressos totals de cada títol propi.
3. El cànon serà el resultat d’aplicar el percentatge establert en l’apartat anterior a tots els
ingressos previstos. En el cas de subvencions, es tindrà en compte la destinació d’aquestes per a
l’abonament del cànon.
4. En el cas d’estudis interuniversitaris, haurà d’establir-se en el conveni específic la part
proporcional del cànon que correspon a la Universitat de València.
Article 29.- Despeses.
En l’apartat de despeses de la memòria econòmica que acompanyarà la proposta
d’ensenyament hauran de consignar-se els imports corresponents a:
a. Cànon universitari.
b. Direcció i coordinació, que amb independència del nombre de persones no
podran superar el 10 % de les despeses totals ni el màxim que establisca el
Consell Social.
c. Professorat, el qual percebrà la retribució per hora de docència establerta pel
Consell Social per a aquests estudis.
d. Despeses de gestió administrativa, d’acord amb el percentatge establert per la
Universitat.
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Viatges, allotjament, i dietes del professorat.
Difusió i promoció específiques.
Material inventariable.
Despeses extraordinàries derivades de l’ús de mitjans i d’instal·lacions
Material per a l’alumnat.
Import destinat a beques (2 % dels ingressos)
Altres despeses: no podran superar el 5 % del pressupost total

Article 30.- Superàvit.
Si a la finalització d’un curs hi haguera superàvit, caldrà aplicar-li el que dispose el
reglament d’execució pressupostària de la Universitat de Valencia per a la incorporació de
romanents específics de crèdits.
Article 31.- Liquidació econòmica.
1. En el termini de 6 mesos des de la finalització de cada curs, la direcció acadèmica
presentarà una memòria econòmica amb la liquidació final dels ingressos i despeses realitzades,
la qual es remetrà a la Gerència.
2. Anualment la direcció acadèmica de cada curs presentarà un estat de comptes dels
ingressos i despeses realitzades.
3. Totes les despeses estan sotmeses als procediments de control i fiscalització establerts
per l’Oficina de Control Intern de la Universitat de València.

TÍTOL VIII. Professorat
Article 32.- Del professorat participant en aquests ensenyaments.
1. En els estudis propis de postgrau, almenys el 33 % expressat en hores de docència de
cada títol haurà de ser cobert per professorat de la Universitat de València
2. El nombre mínim de professorat de la Universitat de València que haurà de participar en
els estudis propis serà de dos.
3. La dedicació dels professors i professores de la Universitat de València en aquests
ensenyaments no podrà ser superior a 100 hores de docència per professor o professora i curs
acadèmic.
4. El professorat ajudant doctor no podrà impartir més de 25 hores de docència per curs
acadèmic. El professorat ajudant i el personal investigador en formació no podran impartir
docència en aquests estudis.
5. En qualsevol cas la participació de professorat de la Universitat de València en el
desenvolupament d’aquests ensenyaments s’entén realitzada a l’empara de l’article 83 de la Llei
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
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6. El personal d’administració i serveis de la Universitat de València amb la qualificació
necessària podrà impartir docència en cursos de postgrau, prèvia autorització de la Gerència; el
nombre d'hores no podrà superar allò que establisca la Gerència amb caràcter general. En
qualsevol cas, aquesta activitat haurà de realitzar-se fora de l’horari laboral de l’interessat o
interessada.
7. El professorat extern a la Universitat de València no podrà dedicar més de 100 hores per
curs acadèmic a la docència en aquests ensenyaments, llevat d’autorització expressa del
vicerectorat competent en matèria de postgrau en supòsits justificats.
8. No podrà recaure sobre una mateixa persona la condició de docent i estudiant d’un
mateix ensenyament propi.

Article 33.- Certificació de la docència.
L’òrgan competent de la Universitat de València certificarà la docència del professorat
participant en els estudis propis de postgrau.
Disposició addicional
El Vicerectorat competent en la matèria d’estudis propis de postgrau podrà dictar les
instruccions i circulars que considere amb la finalitat de dirigir la gestió d’aquests
ensenyaments.

Disposició transitòria
A l’alumnat que haguera iniciat ensenyaments propis d'acord amb l’anterior normativa, li serà
aplicable la reglamentació reguladora per la que haguera iniciat els seus estudis.
Disposició derogatòria
L’entrada en vigor d’aquest reglament suposarà la derogació de totes les disposicions de la
Universitat de València que contradiguen en tot o en part el que aquest disposa, i expressament
queda derogada la normativa dels estudis propis de postgrau i d’especialització aprovada
mitjançant l’Acord 23/2007, del Consell de Govern, de 26 d’abril, modificada per l’Acord
98/2008, del Consell de Govern, de 27 de maig.
Disposició final
El present reglament entrarà en vigor per a l’oferta que s’aprove en el curs acadèmic 2015-2016
i que s’impartirà en el curs 2016-2017.
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