MODIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA MATRICULA EN TITULACIONS DE GRAU:
• En sol·licitar l'anul·lació (parcial o total) de la matrícula realitzada:
El calendari acadèmic per al curs 2021/2022, estableix que el termini ordinari per a sol·licitar
l'anul·lació parcial o total de la matrícula realitzada és fins al 31 d'octubre de 2021. La
sol·licitud d'anul·lació de matrícula ha de justificar-se, i en cas que siga acceptada, implica el
reintegrament a l'alumne de l'import abonat fins avui corresponent a preus públics per
activitat docent.
• En sol·licitar matricular noves assignatures per haver obtingut el reconeixement d'assignatures
de les quals estiguera matriculat:
En aquest cas, no existeix un termini determinat per a sol·licitar la matricula de noves
assignatures, ho sol·licita cada alumne, en funció del nombre de crèdits reconeguts i del
moment en què s'haja produït el reconeixement, tenint en compte que es puga seguir amb
normalitat la docència de l'assignatura. S'ha de sol·licitar en el centre en el qual es trobe
matriculat i la seua concessió estarà condicionada al compliment de la normativa de progrés.
Tingues en compte que quan se sol·licita un reconeixement amb regla preexistent (amb
precedent), es resol de forma ràpida. No obstant açò, quan se sol·licita un reconeixement
sense regla preexistent (sense precedent), la resolució comporta més tràmits i aquesta
demora podria en algun cas impedir la matriculació d'assignatures del primer semestre.
♣ Si no eres alumne de nou ingrés en la titulació, la Normativa de Progrés i
Permanència de la UPV, estableix que en el curs 2021/22, per a matricular
assignatures de 2º curs, és necessari tenir superat 39 ECTS d'1er curs.
♣ La matrícula ordinària en el curs 2021/2022, exclosos els crèdits reconeguts o
adaptats, podrà aconseguir els 60 ECTS (arredonits per excés). Serà necessari
matricular-se de tots els ECTS pendents del curs anterior abans de fer efectiva la
matrícula de ECTS en un curs superior.
♣ Es pot fer efectiva la matrícula d'assignatures en més de dos cursos consecutius,
excepte quan l'alumne haja sigut autoritzat a matricular-se en primer curs per tercera
ocasió. En aquest cas només es podrà matricular d'assignatures de primer i segon curs.
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