
Informació sobre el càlcul de l'ordre de citació 

(PER A ANTICS ALUMNES DE GRAU I MÀSTER) 

 

 L'ordre de citació per a l'automatrícula s'estableix d'acord amb el teu rendiment 
acadèmic equivalent, obtingut com a resultat de multiplicar la teua taxa de rendiment 
pels factors d'aprofitament acadèmic i pels quals resulten de la consideració de 
circumstàncies socials singulars. 

 En aplicació d'aquests criteris, i en el teu cas concret, s'han tingut en compte per al 
càlcul de la taxa de rendiment equivalent i per tant de la teua ordre de citació els 
següents factors: 

 
 Taxa de rendiment: 1 (60/60) 

 

(Quocient entre crèdits superats en assignatures –en condició normal o mobilitat- i 

el total de crèdits matriculats en el curs anterior al que vas a matricular). 
 

No es consideren en aquest procediment de càlcul els crèdits que, en el moment de realitzar 

la citació, es troben pendents de qualificació (un NP té tots els efectes d'una qualificació). 
 

Quan els crèdits qualificats en el curs anterior són menys de 30 (per a alumnes a temps 

complet) o menys de 15 (per a alumnes a temps parcial), es consideren, juntament amb els 

crèdits de l'últim curs, tots els crèdits corresponents al segon semestre del curs anterior o de 

successius semestres anteriors, fins a completar aquesta xifra 
 

Si en l'últim curs has matriculat tots els crèdits pendents per a acabar la teua titulació, no 

resultarà d'aplicació l'indicat en paràgrafs anteriors i es tindrà en compte exclusivament el 

rendiment de l'últim curs, encara que els crèdits matriculats no aconseguisquen les xifres 

assenyalades. 

 
 

 Factor aprofitament acadèmic (ponderat): 0,3714 (Nota mitjana ponderada: 6,2) 
(Mitjana ponderada de les assignatures o blocs superats en la titulació) 

 

Es calcula com el sumatori del factor d'aprofitament acadèmic que correspon a cada 

assignatura, multiplicat pel nº de ECTS de cada assignatura i dividit pel total de crèdits 

matriculats en la titulació. 
 

 Factors per circumstàncies socials singulars: 1,10 (esportista d'elit) 
O bé: 1,00 (No es considera si escau cap circumstància social singular: discapacitat, 

esportista d'elit, fills a càrrec, representant d'alumnes…) 

 

 Sobre la base d'aquests càlculs la teua taxa de rendiment equivalent és d'1,155 

 
 Per a establir l'ordre de citació s'ordenen de major a menor taxa de rendiment els 

alumnes de la titulació en funció d'aquest valor. 



Els estudiants que obtenen la mateixa taxa de rendiment equivalent en una titulació, 

s'ordenen per a la seua citació de major a menor nota mitjana d'expedient, assignant- 

se'ls un nombre d'ordre. 

Segons aquest nombre d'ordre, es distribueixen en intervals temporals separats 

diversos minuts, assignant a cada estudiant una data i hora concreta d'automatrícula 

dins del termini establit a aquest efecte en el calendari acadèmic de cada curs. 

 
El nombre d'ordre que et correspon és el 398 (d'un total de **xxx alumnes en la teua 

titulació) i la data i hora d'automatrícula és el xx/07/20xx a les 16:30 hores. 

 Pots consultar la normativa reguladora del càlcul de l'ordre de citació per a la matrícula  

Normes de Régim Acadèmic i Avaluació de'l'Alumnat (art. 11) 
 

Acord de la Comissió Académica sobre el procediment per al càlcul de l'ordre de citació  

de matrícula 
 

********************************************** 
 

Informació sobre el càlcul de l'ordre de citació   

(PER A ALUMNES NOU INGRÉS DE GRAU I MÀSTER) 

 L'ordre de citació per a l'automatrícula dels estudiants de nou ingrés s'estableix 
d'acord a la nota d'admissió en la titulació. 
Els estudiants admesos s'ordenen de major a menor nota d'admissió, assignant-se'ls 
un nombre d'ordre. Segons aquest nombre d'ordre, es distribueixen en tandes 
temporals en intervals separats diversos minuts, assignant a cada estudiant una data i 
hora concreta d'automatrícula. 

 El nombre d'ordre que et correspon és el 398 (d'un total de **xxx alumnes en la teua 

titulació) i la data i hora d'automatrícula és el xx/07/20xx a les 16:30 hores. 

 Pots consultar la normativa reguladora del càlcul de l'ordre de citació per a la 

matrícula: 

Normes de Régim Acadèmic i Avaluació de'l'Alumnat 
 

Acord de la Comissió Académica sobre el procediment per al càlcul de l'ordre de citació  

de matrícula 

http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/528835normalv.html
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0886816.pdf
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0655977.pdf
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0655977.pdf
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/528835normalv.html
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0886816.pdf
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0655977.pdf
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0655977.pdf

