Benvolgut alumne de 1º o 2º cicle,
Benvolguda alumna de 1º o 2º cicle,
El procés d’avaluació curricular permet sol·licitar l’avaluació de l’última assignatura que li queda a un alumne
per a acabar la titulació de 1r o 2n cicle, tenint en compte una valoració global de la trajectòria de l’alumne que
ha dut a terme el Consell de Govern de la UPV.
El passat 2 de juny de 2011 aquest procediment ha sigut modificat. La nova normativa es troba disponible en la
pàgina web de l’Àrea de Rendiment Acadèmic i Avaluació Curricular de l’Alumnat,
http://www.upv.es/entidades/ARAEC/index.html (en l’apartat Avaluació curricular (antigues titulacions)).
Amb la nova normativa es flexibilitzen els terminis de presentació de sol·licituds. Per a enguany, els terminis de
presentació de sol·licituds són els següents:1

MARÇ DE 2014:

Data final de lliurament de sol·licituds: dijous 6 de febrer
Resolució aproximada 6 de març.
MAIG DE 2014:

Data final de lliurament de sol·licituds: dimecres 30 d'abril
Resolució aproximada 29 de maig.
JULIOL DE 2014:

Data final de lliurament de sol·licituds: dijous 26 de juny
Resolució aproximada 24 de juliol.
SETEMBRE DE 2014:

Data final de lliurament de sol·licituds: dilluns 28 de juliol
Resolució aproximada 25 de setembre.
NOVEMBRE DE 2014:

Data final de lliurament de sol·licituds: dimecres 8 d’octubre
Resolució aproximada 6 de novembre.
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Una vegada es tanca el termini d'admissió de sol·licituds, se sol·licita informe als centres i
departaments. Posteriorment, la Subcomissió de Rendiment Acadèmic i Avaluació Curricular de l'Alumnat avalua
les sol·licituds juntament amb els informes. Finalment, les propostes d'aquesta Subcomissió són elevades al
Consell de Govern per tal que les aprove.
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Finalment, cal tenir en compte que només es pot presentar la sol·licitud d’avaluació curricular si es disposa
de les notes de l’últim dels exàmens de l'assignatura en l’expedient acadèmic de l’alumne. Així mateix, i atès
que aquest procés no es pot encavalcar amb les convocatòries d’exàmens, no es pot sol·licitar l’avaluació
curricular d’una assignatura quan hi haja una convocatòria d’examen durant el procés. Tal com indica l’article
2.3 de la normativa aprovada: “L’alumne o alumna no pot sol·licitar l’avaluació curricular si hi ha una convocatòria
de l’assignatura pendent en els 30 dies següents a la data de finalització del termini d’admissió de sol·licituds
d’un període determinat”.2
Atentament,
Victoria Vivancos Ramón
Vicerectora d’Alumnat i Extensió Universitària
València, 18 de desembre de 2013
PD: Si teniu qualsevol dubte, podeu escriure a l’adreça araec@upv.es
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A aquestos efectes el mes d’Agost es considera inhàbil.
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Estimado alumno de 1º o 2º ciclo,
Estimada alumna de 1º o 2º ciclo,
El proceso de Evaluación Curricular permite solicitar la evaluación de la última asignatura que le queda a un
alumno para terminar la titulación 1º y/o 2º ciclo, atendiendo a una valoración global de la trayectoria del alumno
por el Consejo de Gobierno de la UPV.
El pasado 2 de junio de 2011, dicho procedimiento fue modificado. La nueva normativa se encuentra disponible
en la página web del Área de Rendimiento Académico y Evaluación Curricular del Alumnado
http://www.upv.es/entidades/ARAEC/index.html (en el apartado Evaluación Curricular (antiguas titulaciones)).
Con la nueva normativa se flexibilizan los plazos de presentación de solicitudes. Para el presente año, los
plazos de presentación de solicitudes son los siguientes3:

MARZO DE 2014:

Fecha final de entrega de solicitudes: jueves 6 de febrero
Resolución aproximada 6 de marzo.
MAYO DE 2014:

Fecha final de entrega de solicitudes: miércoles 30 de abril
Resolución aproximada 29 de mayo.
JULIO DE 2014:

Fecha final de entrega de solicitudes: jueves 26 de junio
Resolución aproximada 24 de julio.
SEPTIEMBRE DE 2014:

Fecha final de entrega de solicitudes: lunes 28 de julio
Resolución aproximada 25 de septiembre.
NOVIEMBRE DE 2014:

Fecha final de entrega de solicitudes: miércoles 8 de octubre
Resolución aproximada 6 de noviembre.
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Una vez se cierra el plazo de admisión de solicitudes se solicita informe a los centros y departamentos. Las
solicitudes, junto con estos informes, son posteriormente evaluadas por la Subcomisión de Rendimiento
Académico y Evaluación Curricular del Alumnado. Finalmente las propuestas de esta subcomisión son elevadas
al Consejo de Gobierno para su aprobación.
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Por último hay que tener en cuenta que sólo se puede presentar la solicitud de evaluación curricular si se
dispone de las notas del último de los exámenes en el expediente académico del alumno. Asimismo, y dado que
este proceso no se puede solapar con las convocatorias de exámenes, no se podrá solicitar la evaluación
curricular de una asignatura cuando haya una convocatoria de examen durante el proceso. Tal y como se indica
en la normativa aprobada en su artículo 2.3: El alumno o la alumna no podrá solicitar la evaluación curricular si
existe una convocatoria de la asignatura pendiente en los 30 días siguientes a la fecha de finalización del plazo
de admisión de solicitudes de un determinado período.4
Atentamente,
Victoria Vivancos Ramón
Vicerrectora de Alumnado y Extensión Universitaria
Valencia, 18 de desembre de 2014
PD: Si tienes cualquier duda puedes escribir a la dirección araec@upv.es
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A estos efectos el mes de Agosto se considera inhábil.
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