RESOLUCIÓ DEL VICERECTORAT D’ALUMNAT, CULTURA I ESPORT PER LA QUAL
S’ESTABLEIXEN LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE PREMIS ALS TITULATS AMB MILLORS
EXPEDIENTS DESTINATS A QUI HAJA CONCLÒS ELS ESTUDIS OFICIALS DE GRAU DURANT EL
CURS ACADÈMIC 2018-2019 A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
La Universitat Politècnica de València, mitjançant aquesta resolució del Vicerectorat
d’Alumna, Cultura i Esport, convoca 46 premis amb efectes exclusivament acadèmics
adreçats a l’alumnat que ha acabat els estudis de grau amb les millors qualificacions en el
curs 2018-2019
Aquesta convocatòria es regeix per aquestes

BASES
1. OBJECTE
Els premis objecte de la convocatòria van adreçats als titulats d’estudis universitaris de grau,
que els hagen conclòs en un centre propi de la Universitat Politècnica de València, durant el
curs acadèmic 2018-2019, i que reunisquen les condicions que hi ha en la convocatòria.
2. REQUISITS
Hi participen exclusivament les persones que complisquen els requisits següents:
1) Haver cursat íntegrament estudis universitaris de grau a la Universitat Politècnica de
València i haver-los acabat en el curs 2018-2019. Amb caràcter general no hi pot optar
l’alumnat que tinga assignatures reconegudes, convalidades o adaptades.
Sense perjudici del que s’acaba de dir, la comissió de valoració pot considerar excepcions
en els casos d’estudiants que s’han adaptat a un nou pla d’estudis de grau per extinció
del pla d’estudis de grau que cursaven.
En el cas dels titulats que concorren a un premi de titulat amb millor expedient en un
grau per haver cursat un itinerari de doble grau, no es tindrà en compte a aquests
efectes els crèdits reconeguts en ambdós graus, d’acord a allò que s’ha previst en el
doble itinerari.
Així mateix, en casos de rendiment acadèmic especial i després d’estudiar cada cas
concret, la comissió de valoració pot proposar assignar un premi a estudiants que
tinguen un nombre reduït de crèdits reconeguts o adaptats en l’expedient.

Les qualificacions de les assignatures superades en condició de mobilitat es tindràn en
compte per a la concessió del Premi.
2) El nombre d’anys utilitzat per a superar els estudis ha de coincidir amb el que preveu el
pla d’estudis corresponent o –en casos de rendiment excepcional– ser menor. El
compliment d’aquest requisit queda referit amb data 30 de setembre del 2019.
3) La nota mitjana de l’expedient ha de ser igual o superior a 8 punts.

3. CARACTERÍSTIQUES DELS PREMIS
Els premis consten d’un diploma acreditatiu i una menció amb efectes exclusivament
acadèmics en l’expedient de l’estudiant.
Addicionalment, a les tres persones premiades en aquest certamen que tinguen els millors
expedients se’ls atorgarà un premi extraordinari consistent en l’exempció del pagament de
preus públics per serveis acadèmics si es matriculen en un màster universitari impartit a la
Universitat Politècnica de València després d’acabar els estudis durant els cursos 2019/20,
2020/21 i 2021-2022). En cas que la persona interessada ja haja iniciat estudis de màster en
aquesta universitat, se li han de reintegrar les taxes abonades per aquest concepte.
L’exempció de pagament de taxes per serveis acadèmics s’ha d’aplicar exclusivament als
crèdits matriculats en primera matrícula i es concedeix pel nombre de crèdits necessaris per
a obtenir la titulació. Si l’estudiant tinguera alguna condició que li atorgara el dret a
l’exempció total o parcial del pagament, l’exempció concedida per la Universitat Politècnica
de València abastaria només l’import que corresponga pagar a l’estudiant, amb els límits
indicats anteriorment.
A fi de garantir l’objectivitat de la concurrència a aquests tres premis especials, es prendrà
en consideració per a valorar els millors expedients la diferència positiva en termes
percentuals de la nota mitjana de l’expedient acadèmic de la persona titulada amb la nota
mitjana de la promoció de l’estudiant en el curs objecte del premi, que es fa pública en
aquestes bases. La diferència positiva en termes percentuals es calcula segons que s’indica
en la base quatre.
3.1. NOMBRE DE PREMIS
El nombre de premis convocat en cada certamen es calcula assignant un premi a cada
titulació.
Addicionalment, i a fi de tenir en compte les titulacions amb un nombre més elevat
d’alumnes, s’hi poden afegir premis addicionals sobre la base del nombre d’alumnes

matriculats en cada titulació en el curs 2018-2019, i es divideix aquesta xifra pel nombre de
cursos implantats en aquest any.
Si el nombre resultant és superior a 300 alumnes, s’afig un premi addicional en la titulació i
el curs.
Es poden atorgar fins a un total de 46 premis, distribuïts entre les escoles i facultats de la
UPV a raó d’un mínim d’un premi per cada titulació, segons que s’indica:
CENTRE

E. POLITÈCNICA SUPERIOR
DE ALCOI

ESTUDIS

1

6,84

1
1
1

6,97
6,93
6,93

1

6,93

1
1
1
8

6,67
7,10
6,84

Grau en Ciències Ambientals
Grau en Turisme
Grau en Turisme (itinerari Doble Grau ADE +
Turisme, itinerari Alcoi)
Grau en Turisme (itinerari Doble Grau ADE +
Turisme, itinerari Gandia)
Grau en Comunicació Audiovisual
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Grau en Eng. de Sistemes de Comunicació, So e
Imatge
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Grau en Arquitectura
Grau en Fonaments de l’Arquitectura
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E.T.S. ENG. EDIFICACIÓ
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Graduat en Enginyeria en Disseny Industrial i
Desenvolupament de Productes
Grau en Enginyeria Informàtica
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
(itinerari Doble Grau ADE + Turisme, itinerari
Alcoi)
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
(itinerari Doble Grau ADE + Turisme, itinerari
Gandia)
Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria Mecànica
Subtotal estudis Grau
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Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i
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Grau en Enginyeria Aeroespacial
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Grau en Enginyeria Elèctrica

1
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•
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Grau en Enginyeria Electrònica, Industrial i
Automàtica
Grau en Enginyeria Mecànica

1

7,08

•

Subtotal estudis Grau
Grau en Enginyeria Informàtica

5
2

7,03

Subtotal estudis Grau
Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi
Rural
Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural

2
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1
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•
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Grau en Biotecnologia
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
Subtotal estudis Grau

1
1
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ETS D’ENGINYERIA DE
CAMINS, CANALS I PORTS

•
•

Grau en Enginyeria d’Obres Públiques
Grau en Enginyeria Civil
Subtotal estudis Grau

6,56
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ETS D’ENGINYERIA DE
TELECOMUNICACIONS

•

Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de
Telecomunicació
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de
Telecomunicació (itinerari Doble Grau ADE +
Enginyeria de Tecnologies i Serveis de
Telecomunicació)
Subtotal estudis Grau

1
1
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ETS D’ENGINYERIA
INFORMÀTICA
ETS D’ENGINYERIA
AGRONÒMICA I DEL MEDI
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•
•
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ETS D’ENGINY. GEODÈSICA,
CARTOG. I TOPOGRÀFICA
ETS D’ENGINYERIA
INDUSTRIAL

FACULTAT
D’ADMINISTRACIÓ I
DIRECCIÓ EMPRESES
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Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia
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Subtotal estudis Grau
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

1
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•
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Grau en Enginyeria en Organització Industrial
Grau en Enginyeria Química

1
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•
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Grau en Enginyeria de l’Energia
Grau en Enginyeria Biomèdica
Subtotal estudis Grau
Grau en Gestió i Administració Pública
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
(itinerari Doble Grau ADE + Enginyeria de
Tecnologies i Serveis de Telecomunicació)
Subtotal estudis Grau
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FACULTAT DE BELLES ARTS

Grau en Belles Arts

2

7,94

Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals

1

7,51

Subtotal estudis Grau
Total estudis de Grau UPV
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En cas de no cobrir el nombre de premis previstos en alguna titulació, els no adjudicats
quedaran deserts.
4. CONCESSIÓ DELS PREMIS
Per a concedir el premi es valora la nota mitjana de l’expedient acadèmic de l’alumnat.
Es premia l’alumnat que, en complir els requisits establits en la base 2 i dins del límit màxim
per a cada titulació que s’estableix en la base 3.1, obtinga la nota mitjana ponderada
d’expedient més alta en la titulació.
En cas d’empat entre dos o més aspirants al premi d’uns mateixos estudis que comporte
excedir el nombre de premis adjudicats a la titulació, la comissió de valoració ha de prendre
en consideració en valorar els expedients acadèmics, per tal de determinar a qui correspon
el premi, l’aspirant que haja obtingut la nota mitjana més alta en assignatures o crèdits de
caràcter obligatori en primer lloc i dde caràcter optatiu en segon lloc. En cas de persistir
l’empat, la comissió de valoració podrà prendre en consideració, en valorar els expedients
acadèmics, altres mèrits addicionals que indiquen l’excel·lència acadèmica de la persona
sol·licitant, com ara haver obtingut més matrícules d’honor, haver fet estades a l’estranger,
pràctiques externes, etc.
En cas de persistir la situació d’empat després d’aplicar el criteri esmentat, qui es trobe en
aquestes condicions ha d’obtenir igualment el diploma acreditatiu de la distinció d’aquest
premi i l’anotació corresponent en l’expedient acadèmic.
No obstant això, segons el parer de la comissió de valoració, es poden concedir mencions
especials igualment amb efectes exclusivament acadèmics.
4.1.- CONCESSIÓ DELS PREMIS ALS TITULATS QUE HAN CURSAT ITINERARIS DE DOBLE
GRAU
Els titulats que han cursat itineraris de dobles graus concorreran a aquesta convocatòria de
premis mitjançant l'assignació d'un premi addicional per a titulats en cadascun dels graus
simples que conformen el doble grau.

Serà requisit imprescindible per a concórrer a un d'aquests premis haver finalitzat tots dos
graus en el curs 2018/19, utilitzant per a la superació de tots dos títols el nombre de cursos
acadèmics previst en el corresponent pla d'estudis del doble grau.
Per al càlcul dels requisits d'aquests titulats no es tindrà en compte el nombre de crèdits
reconeguts en tots dos graus que s'haja previst en el doble itinerari. Quant al nombre de
cursos utilitzats per a l'obtenció de cada grau, es considerarà el número fixat en el pla
d'estudis del doble grau. Addicionalment, tal com està indicat en la base 2, la nota mitjana
mínima en cada un dels graus, haurà de ser igual o superior a 8 punts.
Resultarà premiat el titulat que obtinga la major nota mitjana ponderada d'expedient en
cadascuna de les titulacions que conformen el doble grau, segons els requisits establits en la
base 2.
D'aquesta forma, un estudiant que haja cursat un itinerari de doble titulació podrà resultar
beneficiari del premi de titulats en una de les dues titulacions de grau i no en l'altra.
4.2.- CONCESSIÓ DELS PREMIS EXTRAORDINARIS
Els tres premis extraordinaris es concediran als estudiants premiats que tinguen la major
diferència positiva en termes percentuals entre la nota mitjana d’expedient i la nota mitjana
de la titulació, segons que hi ha especificat en la base 3, i s’hi ha d’aplicar la fórmula següent:
% Diferència positiva = (NMA-NMP)*100
NMP
NMA és la nota mitjana d’expedient de la persona titulada.
NMP és la nota mitjana de la promoció (publicada en la base 3.1).
5. PROCEDIMENT
5.1. PARTICIPACIÓ EN EL CERTAMEN
Hi participa automàticament tot l’alumnat titulat en el curs 2018-2019 i que complisca els
requisits establits en aquestes bases. Les persones interessades no han de presentar cap
sol·licitud per a participar-hi.
5.4. COMISSIÓ DE VALORACIÓ
Per a dur a terme el procés de valoració de les sol·licituds presentades s’ha de constituir una
comissió que designa el rector, la composició de la qual és la que hi ha tot seguit:

President: El vicerector d’Alumnat, Cultura i Esport
Vocals:
La Directora d’Àrea d’Alumnat, Rendiment i Avaluació curricular
Un director o directora / degà o degana de centre
Una persona representant de la Delegació Central d’Alumnes de la UPV
La cap del Servei d’Alumnat
La cap de Secció del Servei d’Alumnat (amb veu i sense vot)
6. RESULTATS
En vista de les dades que hi ha a la Universitat relatives als expedients dels estudiants que
accedeixen a estudis de grau en el curs acadèmic objecte del premi, la comissió farà pública
a través del web del Servei d’Alumnat de la Universitat Politècnica de València (Servei
d'Alumnat UPV/Grau), abans del 30 d’abril del 2021, la relació provisional d’alumnes a qui
s’adjudica premi.
La relació definitiva de premiats es publicarà una vegada valorades les reclamacions
presentades abans del 31 de maig de 2021.
Si amb posterioritat a concedir el premi la persona interessada hi renuncia, el premi s’ha
d’atorgar automàticament a l’estudiant que, en complir els requisits, haja quedat tot seguit
en l’ordenació que haja fet la comissió de valoració, i així successivament.
7. RECLAMACIONS I RECURSOS
Contra aquesta convocatòria i les bases que conté, que no esgoten la via administrativa, es
pot interposar recurs d’alçada davant del rector de la Universitat Politècnica de València, en
el termini d’un mes comptador des que es publica en el web de la UPV, d’acord amb el que
preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Contra l'acord pel qual es publica la relació provisional de premiats en la pàgina web de la
Universitat Politècnica de València, els aspirants que es consideren amb més dret a un dels
premis convocats podran interposar reclamació davant la pròpia Comissió de Valoració en el
termini de deu dies des de la publicació en la pàgina web de la UPV.

Contra l'acord pel qual es publica la relació definitiva de premiats es podrà interposar recurs
d'alçada davant el Rector de la Universitat Politècnica de València, en el termini d'un mes
des de la publicació en la pàgina web de la UPV, conforme al que s'estableix en els articles
121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Les reclamacions i recursos previstos en els paràgrafs anteriors s'interposaran davant el
President de la Comissió mitjançant escrit presentat en el Registre General o Registres
Auxiliars de la UPV dirigit al Servei d'Alumnat.
8. INCOMPATIBILITAT
El premi objecte d’aquesta convocatòria és compatible amb la percepció de qualsevol beca o
ajuda que es puga concedir a l’alumnat beneficiari.

José Luis Cueto Lominchar. Vicerector d’Alumnat, Cultura i Esport.

València, març de 2021

