NORMATIVA DELS CURSOS DELS TÍTOLS PROPIS DE
POSTGRAU I ESPECIALITZACIÓ DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
La Universitat de València (Estudi General de València), d’acord amb l’apartat 3 de l’article
34 de la Llei orgànica d’universitats i fent ús de la seua autonomia universitària té la
capacitat d’oferir un ensenyament superior que dóna diplomes i títols diferents dels establerts
amb caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal.
L’article 17 del Reial Decret 778/1998 estableix els títols o diplomes a què poden accedir els
graduats universitaris dels distints cicles que aproven els ensenyaments en els camps del
saber de la carrera de procedència o de caràcter intercurricular, especialment orientats a
l’aplicació professional.
El Reial Decret 1.496/1987 recull els límits per a l’obtenció i les condicions generals per a
l’expedició dels diplomes i títols propis de les universitats.
Els ensenyaments de postgrau i d’especialització requereixen, pel que fa tant als continguts
com a la metodologia, molta flexibilitat, adequació i rapidesa de resposta a les necessitats i
les demandes de l’entorn social.
Aquestes característiques, cal acceptar-les sempre que s'assegure i garantisca al mateix temps
l’especificitat universitària i la qualitat d’aquests estudis, acreditats amb títols propis de la
Universitat de València.
Des del 19 de desembre de 1991, data en què la Junta de Govern de la Universitat de
València va aprovar la Normativa de cursos de postgrau, han transcorregut uns quants anys
durant els quals ha augmentat notablement el nombre de cursos de postgrau, creats molts
d’ells a instàncies d’institucions públiques i alguns altres per iniciativa privada.
Aquesta Universitat, d’acord amb les seues possibilitats, tracta de donar resposta a través dels
seus centres, departaments i instituts a la creixent necessitat de formació de postgrau i
d’especialització professional que demanda nostra societat.
L’experiència adquirida en la implantació, el desenvolupament i la gestió d’aquests
ensenyaments i tot recollint la part fonamental de la normativa anterior, aconsella regular
alguns aspectes substancials d’aquest tipus d’estudis, als quals cal afegir els d’especialització
professional que estableixen els nostres Estatuts.
Tenint en compte el paper que ha de jugar la nostra Fundació Universitat-Empresa de
València, promoguda pel Consell Social d’aquesta Universitat, tant en la gestió de tota
l’oferta de formació de postgrau, com en la dels cursos d’especialització professional, i a fi
d’assignar les funcions que li corresponen, sota la direcció i la coordinació del vicerector
d’Estudis, és preceptiu recollir-les en aquesta normativa.
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ARTICLE 1. DELS ESTUDIS PROPIS.
Són estudis propis els ensenyaments per a la formació específica universitària o per a
l’especialització que desenvolupe, d’acord amb la normativa vigent, la Universitat de
València.
Per elaborar els plans d’aquests estudis es farà servir el sistema de crèdits.
Els títols propis de la Universitat de València, els expedirà el rector en models normalitzats i
se’n deixarà constància al Registre que cree a l’efecte la Universitat.

ARTICLE 2. TIPUS DE TÍTOLS PROPIS DE POSTGRAU I D’ESPECIALITZACIÓ.
Els títols, els diplomes o els certificats propis de la Universitat de València corresponents als
estudis de postgraduat i d’especialització professional són: màster universitari, diploma de
postgrau universitari, diploma universitari d’especialització professional i certificats.

1. El títol propi de màster exigirà haver completat un mínim de seixanta crèdits i un
màxim de cent vint. Caldrà avaluar els continguts impartits i realitzar un
projecte de fi de màster o, si escau, realitzar pràctiques en empreses o
institucions relacionades. A aquests cursos podran accedir els diplomats, els
enginyers tècnics, els llicenciats, els enginyers superiors i els professionals amb
coneixement acreditat en l’especialitat de què es tracte, els quals rebran un certificat
d’assistència o, en cas d’aprovar les avaluacions, un certificat d’assistència i
aprofitament.
2. El diploma de postgrau universitari exigirà un mínim de deu crèdits, als quals podran
accedir els diplomats, els enginyers tècnics, els llicenciats i els enginyers superiors.
També podran realitzar aquests cursos els professionals amb coneixements acreditats
en l’especialitat del curs, els quals rebran un certificat d’assistència o, en cas
d’aprovar les avaluacions, un certificat d’assistència i aprofitament.
3. El diploma d’especialització professional universitari exigirà un mínim de deu crèdits
que s’atorgaran als candidats que tinguen els requisits per accedir a la universitat o als
professionals relacionats directament amb l’especialitat del curs i que aproven les
avaluacions d’aquests estudis.
4. Els estudis amb què s’obté un certificat d’assistència i, en cas d’aprovar l’avaluació,
d’aprofitament, requereixen un mínim de tres crèdits.
Les propostes de cursos que es puguen acollir a qualsevol dels estudis i que resulten d’una
convocatòria pública, hauran de sotmetre’s a aquesta normativa per ser aprovades.
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ARTICLE 3. DE LA PROPOSTA D’ESTUDIS.
1. Els departaments, centres i instituts universitaris de la Universitat de València,
amb l’acord previ dels seus òrgans col·legiats, poden proposar estudis de
postgrau i d’especialització professional. Des del moment de l’aprovació
d’aquests estudis, els centres, departaments i instituts organitzadors seran
responsables de garantir el bon desenvolupament dels ensenyaments, de la seua
qualitat científica i acadèmica i d’establir els mecanismes de control pertinents
que en garantisquen la qualitat. Aquests estudis donen un document acreditatiu que
en cap cas podrà coincidir amb denominacions de titulacions oficials o induir a
confusió amb ells ni amb especialitats professionals.
2. També podran proposar estudis les institucions i les entitats de reconegut prestigi que
impartisquen ensenyaments que es puguen acollir a aquesta normativa, sempre que
estiguen regulades pel corresponent conveni entre la Universitat de València i la
Fundació Universitat-Empresa de València.
3. Les propostes d’estudis es presentaran en imprès normalitzat i contindran almenys la
següent documentació:
a) Denominació, tipus d’estudi propi i edició, que no podrà coincidir amb la d’un
altre aprovat pel Consell de Govern.
b) Acord favorable del/s departament/s, institut/s i, si escau, la/es institució/ons que
proposa/en el projecte de curs.
c) Designació del director i, si escau, del codirector del curs i titulació que s’atorga.
d) Justificació de la necessitat del curs tant des del punt de vista socioeconòmic, com
des dels punts de vista cultural i científic, amb tal d’obtenir una especialització o
adquirir una qualificació professional.
e) Dates i lloc d’impartició, mitjans materials i humans disponibles al
centre/departament/institut que s’utilitzaran per cobrir les necessitats.
Conformitat del centre, departament o institut dels espais que es preveu que
s’ocupen en les dates d’impartició. En cap cas es podran disminuir o
menyscabar els mitjans humans i materials que la Universitat dedica als
estudis oficials, que tindran preferència.
f) Les guies docents normalitzades correctament emplenades per a cadascuna
de les matèries.
g) Relació del quadre docent amb indicació de la procedència, categoria, dedicació,
bloc temàtic i nombre d’hores en què impartirà docència. Equivalència en hores
de les tasques de direcció i, si escau, de coordinació i gestió.
Quan es proposen professors aliens a la Universitat de València, se n’adjuntarà a
la proposta un breu currículum de cadascun.
h) Acord favorable del departament i de la Comissió de Doctorat, si es proposa
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utilitzar crèdits procedents d’ensenyaments de programes de doctorat, que en cap
cas podran superar els deu crèdits del curs proposat ni el 25% de la duració total
i) Titulació prèvia i requisits d’accés per als estudiants.
j) Nombre màxim i mínim d’estudiants. El nombre màxim no superarà en cap cas el
mínim per un 50%.
k) Sistema d'avaluació, si escau, i requisits per obtenir el reconeixement acadèmic
que corresponga.
l) Estudi econòmic i financer que contindrà almenys un pressupost equilibrat
d’ingressos (matrícules i altres fonts de finançament) i despeses (pagament del
personal, materials, participació en les despeses de funcionament dels locals on
s’impartisca el curs, assegurances dels estudiants i del professorat) calculat sobre
el nombre mínim d'estudiants.
m) Proposta de conveni, quan siga procedent, o document formal de compromís per
part de la institució pública o privada que subvencione o finance el curs per
qualsevol concepte.

ARTICLE 4. APROVACIÓ DE LES PROPOSTES DE CURSOS.
1. Els estudis que donen una titulació pròpia els aprovarà el Consell de Govern amb
l’informe previ de la Comissió d'Estudis.
2. Les propostes d’estudis es presentaran abans de l’1 de febrer anterior al curs
acadèmic en què estiga previst impartir el curs, en la Fundació Universitat-Empresa
de València.
3. En els mateixos termes, es podrà proposar la continuïtat o la modificació dels estudis
aprovats en cursos anteriors. En el cas que aquests no hagen estat avaluats
negativament i es repetisquen sense modificacions substancials, el rector, amb
l’informe previ de la Comissió d’Estudis podrà aprovar-ne una nova edició. En
cas contrari, es procedirà com si fóra nou i se sotmetrà a l’aprovació del Consell
Social si comporta alguna modificació pressupostària.
4. Les propostes de cursos s’exposaran per a informació de la Comunitat Universitària
durant un mes, excepte en els cas dels estudis que donen únicament certificats
d’assistència i, si escau, d’aprofitament.
5. Una vegada aprovat un curs, per a qualsevol modificació d’aspectes fonamentals del
programa el director del curs haurà de sol·licitar l’autorització del rector, que
ratificarà el Consell de Govern.

ARTICLE 5. DIRECCIÓ.
1. Els cursos es desenvoluparan sota la direcció d’un professor universitari que en serà el
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responsable de tots els aspectes, per a la qual cosa haurà de posseir la categoria de
catedràtic, de professor titular o de professor contractat de la Universitat de
València, amb el grau de doctor excepte en el cas de postgraus relacionats amb
les àrees específiques que recull la Llei orgànica d’universitats.
2. La direcció del curs es podrà compartir en codirecció amb un professor de la
Universitat de València, d’acord amb el paràgraf anterior, o amb un professional
acreditat en les matèries del curs.
La Universitat de València podrà expedir un certificat acreditatiu de la direcció o la
codirecció
3. De tot aquest tipus d’ensenyaments, un professor en podrà dirigir durant un curs
acadèmic com a màxim els que donen un títol de màster a més de dos diplomes,
si estan relacionats amb el màster. En el cas que no dirigisca cap títol de màster,
podrà dirigir com a màxim dos diplomes, entre els de postgrau universitari i els
d’especialització, i quatre certificats, si estan relacionats amb el títol de màster.

ARTICLE 6. DEL PROFESSORAT.
1. El professorat de la Universitat de València podrà impartir docència en aquests estudis
en hores lectives de la seua dedicació docent, sense remuneració addicional i sempre
que això no vaja en detriment de la docència de primer o segon cicles ni del doctorat
que corresponga al departament o institut a què estiga adscrit.
2. El professorat de la Universitat de València amb dedicació a temps complet podrà
impartir docència en aquests estudis fora de les seues hores lectives en les condicions
que estableix l’article 19 de la Llei d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, 53/84, de 26 de desembre (BOE del 4 de gener de 1985).
3. El nombre mínim de professors de la Universitat de València que ha de participar en
aquests estudis serà de dos. Un terç almenys dels crèdits de cada curs estarà a càrrec
de professorat universitari, excepte en els estudis que tinguen menys de cinc crèdits i
els impartisquen experts de reconegut prestigi. En cas que aquest terç no es puga
cobrir, el director adjuntarà a la proposta, per tal que el Consell de Govern la
considere i, si escau, l’aprove, una memòria justificativa de la necessitat d’incorporarhi un nombre més gran de crèdits en què hagen d’impartir docència els professionals,.
Els professors ajudants no doctors i els becaris d'investigació no podran impartir
docència en aquests estudis.
4. La participació del professorat de la Universitat no serà superior a cent hores
per docent i curs acadèmic. Per calcular aquest màxim se sumaran a les hores
lectives els seus equivalents en tasques de direcció, gestió, tutories, pràctiques,
etc.
5. El personal aliè a la Universitat de València, elegit entre professionals o experts
acreditats en la matèria objecte d’estudi, podrà impartir els cursos reglats en
aquesta normativa.
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ARTICLE 7. DELS ESTUDIANTS.
1.

Podran accedir a aquests estudis els llicenciats, arquitectes, enginyers superiors,
diplomats i enginyers tècnics que passen les proves que, si escau, determine el
director del curs. Podran accedir els estudiants matriculats de primer i segon cicle
d’universitat que tinguen pendent d’aprovar dues assignatures com a màxim o un
nombre de crèdits equivalents a un 10% del que cal per obtenir la titulació
corresponent, i en el cas dels enginyers tècnics i superiors els que tinguen pendent
l’elaboració del projecte de fi de carrera. En el cas que aquests no obtinguen la
titulació universitària durant el curs acadèmic corresponent, en acabar el curs se’ls
expedirà un certificat d’assistència i, en el cas d’haver aprovat els exàmens
d’avaluació, un certificat d’assistència i aprofitament.

2.

Els professionals sense titulació universitària prèvia i amb experiència acreditada
podran accedir sempre que aquest aspecte estiga recollit en la proposta del curs i a
criteri del seu director.

3.

L’accés als estudis a què es refereix aquesta normativa per part de qui tinga un títol
estranger no requerirà l’homologació d’aquest títol; hi haurà prou amb l’autorització
del rector, la qual s’expedirà després de comprovar la correspondència del títol
presentat, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 16 del Reial Decret 86/1987, de 16 de
gener.

4.

Els alumnes matriculats es consideraran alumnes de la Universitat de València a tots
els efectes, sense perjudici d’allò que disposa l’article 176 dels Estatuts.

5.

En haver aprovat els cursos, els alumnes podran sol·licitar al director un document
acreditatiu de validesa provisional fins a l’expedició del títol per part de la Universitat
de València.

ARTICLE 8. DEL PRESSUPOST.
1.

El pressupost d’ingressos i despeses serà equilibrat. El règim a què hauran d’ajustar-se
els cursos és el d’autofinançament.

2.

El finançament es podrà obtenir per aquestes vies:
a) Matrícules.
b) Subvencions d’entitats públiques o privades.
c) Ingressos per activitats complementàries.
d) Superàvit obtingut pel mateix curs en edicions anteriors.

3. L’import de les matrícules i el de l’expedició dels títols els fixarà el Consell Social a
proposta del Consell de Govern.
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4. El finançament que s’obtinga de les institucions públiques o privades es reflectirà en
en el document corresponent.
5. Per elaborar el pressupost de despeses es calcularà el 15% del pressupost d’ingressos,
tenint en compte els punts a), b) i c), del segon apartat d’aquest article, en concepte de
despeses generals, que en comprendrà les corresponents a tramitació administrativa,
gestió pressupostària i comptable i promoció institucional.
6. Per al pagament del professorat es diferenciarà el personal propi de la Universitat de
València i l’aliè.
a) El professorat de la Universitat de València percebrà un retribució per hora de
docència que no podrà superar els 108 Euros. Aquesta quantitat s’ingressarà en
les nòmines i s’actualitzarà anualment d’acord amb l’índex de preus al consum
que publique l’Institut Nacional d’Estadística o l’organisme oficial anàleg.
En el cas que un curs tinga finançament extern superior per un terç als ingressos
per matrícula, s’hi podrà incrementar la retribució per hora de docència.
b) Al personal aliè a la Universitat de València s’aplicarà el mòdul establert en el
paràgraf primer de l’apartat a) i les retencions fiscals que corresponguen. Aquest
màxim no s’aplicarà en el cas que el director del curs determine una quantitat
superior a aquella, sempre que estiga justificada i quede recollit aquest extrem en
el pressupost.
7. Pel que fa als altres conceptes de despesa, com ara els d’instal·lacions, assegurança
d’estudiants i professors, i material fungible i inventariable, l’avaluació a què fa
referència l’apartat 1 de l’article 13 i tots aquells altres necessaris per a la seua
realització hauran de calcular-se de manera detallada i sobre el nombre mínim
d'alumnes.
8. En el pressupost de despeses es consignarà un percentatge del 2% calculat sobre el
pressupost d’ingressos, tenint en compte els punts a), b) i c), del segon apartat
d’aquest. Aquest import es destinarà a les ajudes econòmiques que cada any convoque
la Universitat per als matriculats en els cursos de postgrau.
9. El pagament de la direcció, codirección o coordinació d’un curs s’especificarà en
una retribució que, com a màxim, correspondrà al 10% del pressupost del curs.

ARTICLE 9. PROMOCIÓ DELS ESTUDIS PROPIS.
1. L'oferta de cursos, que comprèn tant els aprovats pel Consell de Govern com els
autoritzats expressament pel rector, es farà pública el mes de maig o juny per al curs
acadèmic següent, amb indicació, en cada cas, del títol a què dóna dret, la
denominació, la duració en crèdits/hores, les dates d’impartició, la direcció de la
secretaria administrativa del curs i, si escau, les ajudes econòmiques.
2. El 50% del romanent procedent dels cursos que no tinguen continuïtat, després que
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transcórreguen dos cursos acadèmics, s’ingressarà en un fons per a la promoció
d’activitats de postgrau i en el fons d’ajudes econòmiques.

ARTICLE 10. DE LES PREINSCRIPCIONS.
1. Abans del procés de matrícula s’establirà per a cada curs un període d’inscripció. El
termini de preinscripció de cada estudi s’establirà en funció de la data prevista de
començament; durarà almenys vint dies, i es tancarà almenys deu dies hàbils abans de
l’inici de les activitats. Si després de transcórrer el període de preinscripció la
demanda de places per iniciar-lo és inferior al nombre mínim d’estudiants establert, el
curs no s’impartirà, llevat que el director reajuste el pressupost i resulte viable
econòmicament. Al contrari, quan la demanda de places per iniciar-lo supere el
nombre màxim d’estudiants establert, es farà una selecció aplicant-hi criteris com ara
el de mèrits acadèmics i professionals vinculats amb l’especialització que se sol·licite,
acreditats documentalment.
2. Acompanyant la documentació que es presente per a la preinscripció de cada cas es
pagaran en concepte de preinscripció 30 euros. Aquest import es retornarà a qui no
siga seleccionat. Als admesos, se'ls deduirà de l’import de la matrícula. En el cas que
el curs no s’impartisca, es retornarà l’import abonat. La llista d’admesos es farà
pública al tauler d’anuncis del lloc de celebració del curs. Les quantitats no retornades
ni deduïdes de la matrícula s’ingressaran en els fons per a ajudes econòmiques.

ARTICLE 11. DE LES MATRÍCULES.
1. L’estudiant que obtinga una plaça es matricularà en el curs complet. Si aquest esà
estructurat en cursos, no podrà matricular-se en assignatures o mòduls solts.
No obstant això, el director d’un curs podrà autoritzar a matrícular-se en assignatures
o mòduls solts sempre que no se supere el 15% del nombre màxim d’estudiants
establert per a l’assignatura o el mòdul.
2. El pagament de la matrícula es farà abans de l’inici del curs. Es podrà fraccionar com
a màxim en dos terminis: el primer a l’inici del curs, el segon als dos mesos com a
màxim de la data d’inici del curs; cada termini per una quantia del 50% de l’import de
la matrícula. No pagar el segon termini comportarà la baixa automàtica de l’alumne
sense dret al reintegrament de la quantitat ja pagada. Una vegada matriculat, a
l’alumne que sol·licite la baixa per causes justificades abans de deu dies hàbils
transcorreguts des de l’inici del curs se li retornarà el 50% de l’import satisfet.
Després que transcórrega aquest termini no es retornarà cap quantitat.

ARTICLE 12. DE LES AJUDES ECONÒMIQUES.
La proposta d’adjudicació d’ajudes econòmiques, la presentarà al rectorat una comissió de
cinc membres entre els quals hi haurà un representant de la Fundació i un estudiant membre
del Consell de Govern, nomenats a l’efecte a proposta de la Comissió d’Estudis.
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ARTICLE 13. DE L’EXPEDICIÓ DE TÍTOLS.
Els estudis cursats donaran dret a un títol o document acreditatiu la denominació del qual no
podrà coincidir en cap cas amb les denominacions de titulacions oficials ni induir a confusió
amb elles ni amb les especialitats professionals.
Per obtenir l’acreditació corresponent l’interessat haurà de tenir els requisits exigits en la
convocatòria i, a més, haver aprovat totes les avaluacions. Aquest títol farà esment de la
denominació del curs i del nombre de crèdits cursats per àrea. En cas que no s’avaluen els
alumnes o que aquests no aproven l’avaluació, s’expedirà un certificat d’assistència als qui
hagen cursat almenys el 75 % dels crèdits.
Els títols o documents acreditatius els expedirà i els registrarà la Universitat de València.

ARTICLE 14. DE L’AVALUACIÓ DELS CURSOS.
1. Caldrà fer els controls de qualitat que decidisca el Consell de Govern a proposta
de la Comissió d’Estudis per mitjà, si escau, de la contractació de serveis sense
relació amb la Universitat de València.
2. Sense perjudici de l’apartat anterior, la Universitat de València sotmetrà els
diferents cursos a una enquesta d’avaluació dels estudiants. Els resultats de
l’enquesta es remetran als departaments, centres o instituts que presenten la
proposta, els quals sol·licitaran els informes complementaris que consideren
necessaris al director del curs i proposaran les mesures de millora que calguen.
L’acord favorable a què es refereix l’apartat 3, b) de l’article 3 d’aquesta
normativa haurà de donar raó de l’avaluació anterior i de les mesures de millora
que es proposen. Els resultats d’aquests controls els tindran en compte la
Comissió d’Estudis en el seu informe per a la seua aprovació en posteriors cursos
acadèmics.
3. Els directors que organitzen aquests cursos elaboraran anualment una memòria
d’activitats, per a la qual cosa faran servir el model normalitzat de la Universitat. En
la memòria es farà constar obligatòriament la liquidació definitiva del pressupost i la
llista del material inventariable adquirit a nom de la Universitat. Aquesta memòria
s’enviarà al rector i al departament o a l’institut que haja proposat el curs en el
termini màxim de tres mesos a partir de la conclusió del curs.
4. El Rectorat elaborarà un informe anual sobre els estudis propis i el Consell de Govern,
després d’estudiar-lo i valorar-lo, el remetrà al Consell Social, que el farà públic.

ARTICLE 15. DE LA GESTIÓ DELS ESTUDIS PROPIS.
Els estudis de la Universitat de València que donen els títols propis, els gestionarà la
Fundació Universida-Empresaa de València, sota la direcció i la coordinació del Vicerectorat
d’Estudis.
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Les funcions que assumirà la Fundació per acomplir aquesta normativa són les següents:
a) Canalitzar, coordinar i revisar les propostes d’estudis propis i enviar-les al
Vicerectorat d’Estudis, si escau, que haurà d’obtenir l’aprovació del Consell de
Govern i la fixació de les matrícules per part del Consell Social.
b) Promoure conjuntament amb la Universitat de València els cursos aprovats.
c) Gestionar les preinscripcions, les matrícules i els altres ingressos dels cursos. El
pagament de despeses requerirà l’autorització del director i, a més, portarà una
comptabilitat de cada curs així com la gestió pressupostària.
d) Col·laborar amb la direcció del curs sempre que així estiga establert en totes les
activitats relacionades amb l’organització, com les relatives als alumnes, als
professors, a les activitats complementàries, a les borses de treball, a les associacions
d’antics alumnes, etc.
e) Participar amb el director del curs en l’elaboració de la memòria d’activitats, a la
qual es refereix l’article 13 d’aquesta normativa.
f)

Assistir a les sessions de les comissions a què l’invite el vicerector d’Estudis en raó
de les matèries que s’hi tracten.

g) Aquelles altres que s’establisquen per mutu acord per al bon funcionament dels
estudis propis.
La Fundació Universidad-Empresa de València percebrà en concepte de despeses generals el
percentatge establert en l’article 8 d’aquesta normativa. En els estudis propis que
s’impartisquen en instal·lacions de la Fundació s’imputarà, a més, el 5% del pressupost
d’ingressos.

ARTICLE 16. DELS TÍTOLS AMB ALTRES UNIVERSITATS.
La Universitat de València afavorirà l’intercanvi d’experiències i el desenvolupament d’una
política general amb les universitats espanyoles o estrangeres que tinguen també estudis
propis anàlegs o concordants als seus, a fi de considerar la possibilitat de configurar i, si
escau, reconèixer un mateix títol propi a través d’un conveni de col·laboració.

DISPOSICIÓ FINAL.
Queda derogada la Normativa d’estudis de postgrau i especialització aprovada per la Junta de
Govern el 30 de gener de 1996. Es delega en el vicerector d’Estudis la competència de dictar
les instruccions de desenvolupament d’aquesta normativa.
******************
ACGUV 179/2003, APROVAT EN CONSELL DE GOVERN DE 22 DE JULIOL DE 2003.
(Deroga l'acord de J.G. de 30-I-1996)
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