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NORMATIVA DE QUALIFICACIONS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 
Els Reials Decrets 1044/2003 i 1125/2003 obliguen a modificar el sistema de qualificacions en 

les titulacions universitàries. Aquest sistema de qualificacions no conté cap disposició que regule 
l’existència d’expedients oberts, que contindran, juntament amb les noves qualificacions 
numèriques, qualificacions anteriors únicament qualitatives, ni tampoc regula la coexistència amb 
resolucions de convalidacions i adaptacions anteriors a la nova regulació, a més d’establir en cada 
decret un sistema de ponderació de l’expedient diferent, per la qual cosa es considera convenient 
una nova normativa pròpia de la Universitat de València que incloga les modificacions i les 
regulacions necessàries. 

En conseqüència es disposa: 
1Article 1 .- Les assignatures incloses en els plans d'estudi oficials i homologats i títols propis de 

la Universitat de València s’han de qualificar d'acord amb les possibilitats contingudes en l'article 
5è del RD 1125/2003, que estableix que les qualificacions han de ser numèriques de 0 a 10 amb 
expressió d’un decimal, a les quals s’ha d’afegir la qualificació qualitativa corresponent en l'escala 
següent: 

• de 0 a 4,9: “suspens” 

• de 5 a 6,9: “aprovat” 
• de 7 a 8,9: “notable” 

• de 9 a 10: “excel·lent” o “excel·lent amb matrícula d’honor” 
Això no obstant, si així ho estableix la proposta del curs, la qualificació dels diplomes i 

certificats de postgrau i d’especialització podrà ser d’apte, no apte, no presentat i, aprofitament o 
assistència. 

Article 2 .- La menció d'excel·lent amb matrícula d'honor pot ser atorgada a alumnes que hagen 
obtingut una qualificació igual o superior a 9,0. Es pot atorgar únicament una matrícula d’honor per 
cada vint alumnes dins de cada grup. 

Les matrícules d'honor que no s'atorguen en un grup, o les que puguen atorgar-se per agregació 
de fraccions de vint alumnes dels diferents grups d’una assignatura, es poden assignar per acord del 
conjunt de professors responsables, diligenciant les actes si els professors responsables respectius hi 
donen per escrit el vistiplau. En tot cas, el nombre de mencions totals no pot excedir el cinc per cent 
dels alumnes matriculats en l’assignatura, llevat que el nombre d’alumnes matriculats siga inferior a 
20, en el qual cas es pot concedir una sola matrícula d’honor. 

Article 3 .- Les assignatures convalidades i les adaptades han de tenir l’equivalència en punts, 
corresponent a la qualificació obtinguda al centre de procedència, a la qual s’ha d’afegir la 
qualificació qualitativa entre les que s’indiquen en l’article primer d’aquesta normativa. 

En cas que la convalidació o adaptació incloga més d’una assignatura al centre de procedència, 
s’hi pot aplicar la mitjana ponderada segons el nombre de crèdits de les assignatures de 
procedència, calculada per arrodoniment amb un decimal, a la qual s’ha d’afegir una qualificació 
qualitativa segons el resultat obtingut. 
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Article 4 .- En el cas de crèdits de lliure elecció obtinguts per activitats formatives, s’hi ha de fer 

constar, segons corresponga, la qualificació d’“apte” i no s’han de qualificar numèricament, excepte 
en els supòsits especials que preveu la normativa de lliure elecció de la Universitat de València. 

Article 5 .- La qualificació obtinguda s'ha d’incloure en l'expedient acadèmic, així com el 
sistema administratiu pel qual s'haja aconseguit, i s’hi ha de recollir explícitament el supòsit 
d'obtenció per convalidació, per adaptació o per reconeixement de crèdits de lliure elecció, o 
qualsevulla altra procedència diferent de les actes d’avaluació. 

Article 6 .- Per al còmput de mèrits de l’expedient s’ha de tenir en compte allò que dispose la 
norma o la convocatòria que els regule. La ponderació de l'expedient es calcula, excepte disposició 
expressa divergent, mitjançant el criteri següent: suma dels crèdits aprovats multiplicat, cada un, pel 
valor de la qualificació que corresponga (la qualificació numèrica o la puntuació equivalent de la 
qualificació qualitativa), i dividit pel nombre de crèdits aprovats per l’alumne, comptabilitzant 
únicament les assignatures superades i excloent-ne els crèdits obtinguts amb la qualificació 
d’“apte”. 

Per a la mitjana de l’expedient acadèmic que estableix el punt 3 de l’article 5è del RD 
1125/2003, el valor de les qualificacions per a la ponderació és el de la qualificació numèrica. A la 
Universitat de València, aquesta mitjana s’anomena “mitjana ponderada quantitativa” i, lògicament, 
ha d’estar en el rang de 5 a 10. 

Per a la qualificació global del titulat que estableix el punt 4.5 de l’annex I del RD 1044/2003, el 
valor de la qualificació s’obté a partir de la taula d’equivalències següent: aprovat, 1 punt; notable, 
2 punts; excel·lent, 3 punts; matrícula d’honor, 4 punts; convalidada, punts corresponents en funció 
de la qualificació obtinguda en els estudis cursats prèviament. A la Universitat de València, aquesta 
mitjana s’anomena “mitjana ponderada qualitativa” i, lògicament, ha d’estar en el rang d’1 a 4. 

Disposició addicional primera .- El criteri que estableix l’article tercer d’aquesta normativa és 
aplicable als alumnes que presenten sol·licituds de convalidació o adaptació d’assignatures a partir 
de l’entrada en vigor del RD 1044/2003. 

Disposició addicional segona .- Per calcular la mitjana ponderada quantitativa, a què fa 
referència el punt 3 de l’article 5è del RD 1125/2003, d’un expedient que incloga assignatures 
qualificades abans del decret esmentat, i a falta de disposició específica de rang superior a aquesta 
normativa, les qualificacions únicament qualitatives han de tenir la correspondència numèrica 
següent: 

• Aprovat: 6 
• Notable: 8 

• Excel·lent: 9 
• Excel·lent matrícula d’honor: 10 

• Convalidada (abans del RD 1044/2003): 6 
• Adaptada: en el cas que la resolució d’adaptació incloga un valor numèric en l’escala d’1 

a 4, aquest s’ha de traslladar a l’escala de 5 a 10, amb dos decimals, mitjançant una 
funció lineal per trams que s’atenga als valors numèrics indicats abans. En cas contrari, té 
un valor de 6. 
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Disposició addicional tercera.- L’equivalència en punts indicada en l’article tercer d’aquesta 
normativa per a les assignatures convalidades i les adaptades a partir de l’entrada en vigor del RD 
1044/2003, procedents de qualificacions únicament qualitatives anteriors a l’entrada en vigor del 
RD 1125/2003, s’ha de basar en la mateixa correspondència numèrica que s’indica en la disposició 
addicional segona d’aquesta normativa. 

 

Disposició addicional quarta .- Per calcular la qualificació global del titulat (mitjana ponderada 
qualitativa), a què fa referència el punt 4.5 de l’annex I del RD 1044/2003, en el cas que l’expedient 
incloga assignatures convalidades abans de l’esmentat decret o assignatures adaptades sense 
indicació de qualificació qualitativa, excepte les referides en la disposició addicional cinquena 
d’aquesta normativa, aquestes tenen el valor d’1 punt. 

 

Disposició addicional cinquena .- Per calcular la qualificació global del titulat (mitjana 
ponderada qualitativa), a què fa referència el punt 4.5 de l’annex I del RD 1044/2003, en el cas que 
l’expedient incloga assignatures adaptades per transformació dels plans a la Universitat de 
València, aquestes tenen el valor entre 1 i 4, amb dos decimals, previst en el punt 6è dels “principis 
que cal seguir per a l’adaptació” que figuren en l’annex I de la Normativa reguladora de la 
matrícula de la Universitat de València, aprovada el 25 de juny de 2002. 

 
Disposició derogatòria única .- Aquesta normativa deroga la Normativa de qualificacions de la 

Universitat de València aprovada en la Junta de Govern el 29 de novembre de 1993 (AJGUV 
1993/423) i modificada per la Junta de Govern del 21 de maig de 1996 (AJGUV 1996/129) i el 
paràgraf segon de l’apartat c del punt sisè de la Normativa d’actes de qualificació aprovada en Junta 
de Govern de 27 de gener de 2001 i modificada pel Consell de Govern de 30 de setembre de 2003. 

 

 

APROVAT EN CONSELL DE GOVERN DE 27 DE GENER DE 2004. ACGUV 12/2004 
MODIFICAT EN CONSELL DE GOVERN DE 24 DE JUNY DE 2008. ACGUV 102/2008 


