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NORMATIVA DE LA UNIVERSITAT JAUME I PER LA QUAL S’ESTABLEIX EL 
PROCEDIMENT I CONDICIONS PER A GESTIONAR CONVENIS DE DOBLE TITULACIÓ 

 
Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 15 d’abril de 2014 

 
 

PREÀMBUL 
 
 
La Universitat Jaume I és plenament conscient de l’interès que suposa per als seus futurs titulats poder dur a 
terme un període d’estada acadèmica en una altra universitat o institució estrangera d’ensenyament superior 
durant la realització dels seus estudis. Atès que ha establit com un dels seus objectius prioritaris aquesta 
possibilitat, propicia la firma de convenis d’interès estratègic tendents a obtenir una doble titulació i potencia 
l’accés a beques de programes d’intercanvi i mobilitat. 
 
Igualment, es considera d’interès per a ampliar la formació acadèmica dels estudiants que aquests puguen 
realitzar complementàriament als estudis ja iniciats a la Universitat Jaume I, altres estudis superiors i obtenir 
una doble titulació, tant en altres universitats de l’Estat espanyol com en títols oficials impartits en 
universitats estrangeres. 
 
 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
Article 1. DEFINICIÓ 
 
1.1 S’entén per conveni de doble titulació el compromís adquirit pel representant legal de la Universitat 
Jaume I i el corresponent de la universitat o institució d’ensenyament superior nacional o estrangera, per 
mitjà del qual els estudiants de les respectives universitats que complisquen les condicions establides en la 
present normativa i les específiques que s’hi establisquen, poden obtenir el corresponent títol acadèmic per 
cada una de les institucions. No es tracta, per tant, d’un títol conjunt interuniversitari, sinó d’un títol que 
expedeixen per separat cada una de les universitats participants en el conveni. Quan la contrapart siga una 
universitat o institució d’ensenyament superior estrangera, el conveni es denominarà de doble títol 
internacional. 
 
Article 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
2.1 Els estudis a què afecta la present normativa i que poden ser objecte de conveni de doble titulació són 
exclusivament aquells que corresponen a l’Estat espanyol als títols universitaris oficials de grau, màster i 
doctorat que s’imparteixen a la Universitat Jaume I o a la corresponent universitat espanyola o institució 
estrangera firmant com a contrapart del conveni.  
 
2.2 En el cas dels estudis impartits per universitats o institucions d’ensenyament superior estrangeres, 
aquestes han d’acreditar que els dits estudis gaudeixen en el país corresponent del mateix nivell i 
reconeixement que els estudis de la Universitat Jaume I. 
 
2.3 Els convenis de doble titulació relatius a títols propis es regiran per una normativa específica. 



Vicerectorat d’Estudis i EEES 2

 
 

CAPÍTOL II. REQUISITS GENERALS 
 
 
Article 3. REQUISITS DE LES INSTITUCIONS PARTICIPANTS 
 
Amb caràcter general, han d’acreditar que han dut a terme intercanvi acadèmic d’estudiants en ambdós 
sentits almenys durant dos cursos acadèmics. Excepcionalment, i amb un informe previ favorable de la 
comissió de titulació, encara que no hi haja una relació prèvia d’intercanvi, serà possible establir un conveni 
de doble titulació. 
 
Article 4. REQUISITS DELS CONVENIS DE DOBLE TITULACIÓ 
 
4.1. Els convenis han d’ajustar-se, quant al seu contingut i característiques, al model normalitzat que 
s’adjunta com a document annex a la present normativa. 
 
4.2. Els convenis de doble titulació per a estudis de grau o màster han d’incorporar en els annexos els 
aspectes relatius a: 
 

- Taula de les assignatures que s’han de superat a la universitat d’origen com a requisit previ per a la 
continuació d’estudis a la universitat d’acollida. 
  
- Taula de seqüència de semestres i de reconeixements d’assignatures en cada universitat a canvi de 
les cursades prèviament a la universitat d’acollida. 
 
- Sistema de qualificació que s’aplica i la seua equivalència amb el sistema espanyol. 
  
- Descripció del sistema de crèdits i la seua equivalència entre els sistemes d’educació superior de 
les institucions participants. 
 
- Comissió de seguiment de compliment dels termes del conveni de doble titulació.  
 
- Informe de la comissió de titulació del títol corresponent. 
 
- Resolució de la comissió de titulació corresponent en què es concrete l’acceptació de la proposta 
de reconeixement de crèdits dels estudis cursats a la universitat d’origen. 
 

4.3 Els convenis de doble titulació per a estudis de doctorat han d’incorporar un annex amb l’informe de la 
comissió acadèmica del programa de doctorat. 
 
4.4 Quan justificadament s’acredite que per a un cas concret és necessari adoptar un model de conveni 
diferent de l’indicat anteriorment, la proposta de conveni l’ha de supervisar prèviament la Secretaria General 
de la Universitat Jaume I; aquest conveni ha d’incloure, almenys, tots els aspectes establits en l’annex de la 
present normativa. 
 
4.5 Les institucions participants han de facilitar a través dels seus serveis la informació i assessorament 
necessaris per a la integració dels estudiants en la vida universitària, així com en el context cultural, social i 
econòmic de la ciutat d’acollida. 
 
 

CAPÍTOL III. PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DELS CONVENIS 
 
 
Article 5. PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL CONVENI 
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5.1. Fase d’iniciativa 
 
Promotor del doble títol. És el membre del personal docent i investigador de l’UJI que, tenint contacte 
estable i continuat amb una contrapart en altres universitats nacionals o estrangeres, proposa a la comissió de 
titulació un projecte de doble titulació basat en la similitud dels plans d’estudi sotmesos a consideració. 
Prèviament, les dues contraparts hauran hagut de sospesar i valorar la possibilitat de treballar en aquest 
projecte. Excepcionalment, el promotor pot ser un altre membre de la comunitat universitària o un òrgan de 
govern, sempre que es donen les circumstàncies d’equivalència i contrapart necessàries a què s’ha fet 
referència anteriorment. 
 
La comissió de titulació traslladarà la proposta documentada al vicerectorat corresponent segons el nivell 
d’estudis de què es tracte (grau, màster o doctorat) perquè la sotmeta a consideració del Consell de Direcció. 
 
El Consell de Direcció dictaminarà si considera viable la proposta atenent criteris acadèmics (estructura i 
similitud dels plans d’estudi) i econòmics (possibles costos addicionals que ha de sufragar la Universitat o 
l’alumnat que s’aculla a aquesta opció). 
 
Si el projecte es considera viable, es comunicarà a la comissió de titulació corresponent perquè ho trasllade 
al centre a què pertany la titulació i nomene el coordinador del projecte. La junta de centre ha d’emetre un 
informe favorable de la proposta per a prosseguir els tràmits pertinents. 
 
En el cas de doble títol internacional, l’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) organitzarà una reunió 
amb el promotor de la doble titulació en què s’estudiarà el projecte, es veurà el tipus de doble títol que s’ha 
d’implantar, es valoraran els avantatges i inconvenients i les dificultats d’implantació. 
 
5.2. Fase de redacció del conveni marc 
 
El vicerectorat que rep inicialment la proposta del doble títol comprovarà si hi ha un conveni marc de 
col·laboració previ entre ambdues universitats i, si no n’hi ha, tramitarà la seua aprovació. En el cas que la 
firma del conveni marc es retardara per algun motiu, per a continuar la tramitació de la sol·licitud de doble 
titulació es requerirà una declaració d’intencions de l’altra institució manifestant la seua voluntat de treballar 
en l’establiment del doble títol. 
 
5.3. Fase de redacció del conveni específic 
 
El vicerectorat corresponent segons el nivell d’estudis de què es tracte (grau, màster o doctorat) facilitarà un 
model de conveni específic de doble titulació (annex I) al coordinador perquè inicie el procés de redacció 
amb les especificitats pertinents de cada cas i seguint els requisits que es mencionen a continuació per a la 
seua correcta redacció: 
 

a) Reunió entre els responsables del programa de les dues universitats per a delimitar clarament el 
tipus i finalitat del conveni, el nombre d’alumnes d’intercanvi i l’especificitat del doble títol. Així 
mateix, han d’indicar quins processos acadèmics i administratius poden veure’s afectats per aquest: 
plans d’estudis, matrícula, accés, admissió, beques, preus públics, etc.  
 
b) Constitució d’una comissió tècnica ad hoc formada pels responsables dels serveis afectats pel 
conveni que assessore el coordinador i li facilite informació per a la redacció definitiva del conveni a 
fi de garantir que continga els elements essencials de caràcter acadèmic i administratiu que el facen 
viable. 
 
c) En el cas de doble títol internacional, l’Oficina de Relacions Internacionals revisarà la redacció final 
del conveni per a assegurar que compleix els requisits exigits quant a format i contingut. 
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d) Al llarg de les fases anteriors, el coordinador informarà puntualment la contrapart nacional o 
estrangera de l’estat de la tramitació i dels canvis que es vagen incorporant al document. Així mateix, 
la contrapart informarà dels canvis que vulga incorporar al document, de manera que totes les fases 
anteriors poden, si així ho requereix la situació, tenir un caràcter cíclic fins que s’obtinga un esborrany 
de conveni específic que puga considerar-se definitiu. 
 
e) El vicerectorat competent trametrà l’esborrany final del conveni a la Secretaria General i a 
l’Assessoria Jurídica per a la seua revisió jurídica. Així mateix, ha d’assegurar-se que passa per tots 
els òrgans d’aprovació requerits i que s’inscriu posteriorment en el Registre Oficial de Convenis de 
l’UJI. 
 

Article 6. ÒRGANS D’APROVACIÓ 
 
6.1. Comissió de titulació: ha d’informar la proposta de reconeixement de crèdits continguda en el conveni. 
 
6.2. Junta de Centre: ha d’informar favorablement la proposta inicial del projecte de doble titulació i aprovar 
la versió definitiva del conveni específic de doble títol. 
 
6.3. La Comissió d’Estudis i Professorat (CEP) o la Comissió d’Investigació i Doctorat (CID) en el cas de 
dobles títols de doctorat: ha d’autoritzar el reconeixement de crèdits i aprovar les taules 
d’equivalència/reconeixement previstes en el conveni. Així mateix, ha d’aprovar l’equivalència dels 
sistemes de crèdits i la transposició de qualificacions que siguen aplicables i que s’han d’incloure en l’annex 
acadèmic del conveni. 
 
6.4. Consell de Govern: ha d’aprovar el reconeixement del doble títol. 
 
6.5. Rectorat: subscripció del conveni per part dels rectors, en acte únic o per separat. En aquest últim cas, 
preferentment, el rector de l’UJI ha de firmar l’últim. 
 
Article 7. ASPECTES QUE CAL CONSIDERAR EN LA REDACCIÓ 
 
En la redacció del conveni específic s’han de tenir en compte els següents criteris fonamentals: 

 
a) Qualsevol conveni definitiu ha de redactar-se, almenys, en alguna de les llengües oficials de la Comunitat 
Valenciana, segons l’article 36.2 de la Llei 30/1992. Si es tracta d’un conveni amb una universitat de parla 
no espanyola, s’ha de redactar en cada una de les llengües respectives en un document bilingüe, és a dir, en 
un únic document en què apareguen dues columnes amb les dues versions en paral·lel. Es pot introduir una 
tercera versió en anglès si el conveni se subscriu amb una universitat estrangera de parla no anglesa. 

 
b) Perquè puga atorgar-se un títol espanyol a més de superar l’itinerari que figure en el conveni, s’ha de 
garantir la superació completa del pla d’estudis corresponent en la seua universitat d’origen. 
 
c) Si no s’aconsegueix la superació completa dels plans d’estudis, s’ha de contemplar de quina forma 
podran, en un futur, una vegada complida la vigència del conveni, continuar aquests estudiants els seus 
estudis a l’UJI. 

 
d) En el conveni s’han d’incloure en annexos els plans d’estudis que han de seguir els estudiants espanyols i 
els estudiants estrangers acollits al programa. S’hi han d’indicar els requisits per a ser admesos i les 
condicions acadèmiques prèvies que han de complir els estudiants, el nivell d’idioma exigit i les seues 
formes d’acreditació, els mètodes de selecció aplicables, les seues obligacions, la necessitat o no d’estar 
matriculats en ambdues universitats i l’abonament de les despeses d’inscripció i matrícula que es 
decidisquen de mutu acord, així com qualsevol altre aspecte que es considere rellevant. 
 
e) S’hi hauran d’incloure clàusules genèriques com ara protecció de dades, denúncia, renovació, etc. 
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f) El model tipus de conveni de l’UJI (annex II) ha de respectar-se en tot el que siga possible, encara que 
sempre és necessari negociar-lo amb l’altra universitat. 
 
 

CAPÍTOL IV. CONDICIONS GENERALS 
 
 
Article 8. CONDICIONS GENERALS QUE HAN DE COMPLIR ELS ESTUDIANTS ACOLLITS A 
UN CONVENI DE DOBLE TITULACIÓ  
 
8.1 Els estudiants de la Universitat Jaume I que desitgen acollir-se a un conveni de doble titulació han de 
formalitzar la corresponent sol·licitud segons un formulari normalitzat. 
 
8.2 Les places per a participar en estades acadèmiques dependents d’un conveni de doble titulació es faran 
públiques per mitjà de convocatòria efectuada per l’ORI, segons el que s’haja estipulat en el conveni de 
doble titulació. 
 
8.3 Els requisits acadèmics específics que han de complir els estudiants segons els estudis de què es tracte 
són els que es concreten en els articles 10, 12 i 14 de la present normativa. 
 
8.4 La incorporació d’un estudiant de la Universitat Jaume I als plans d’estudis fixats en el conveni de doble 
titulació requereix necessàriament la prèvia acceptació d’aquest per part de la persona responsable del 
programa de doble titulació del títol corresponent, conforme al procediment que es determina en la present 
normativa. 
 
8.5 Una vegada acceptat, l’estudiant ha de formalitzar la matrícula com a alumne ordinari de la titulació, i en 
el seu expedient acadèmic ha de quedar constància de la seua condició d’alumne subjecte al conveni de 
doble titulació corresponent. 
 
8.6 Als estudiants de grau o màster universitari que es matriculen a la Universitat Jaume I acollits a un 
conveni de doble titulació se’ls aplicarà la Normativa de progrés i permanència de la Universitat Jaume I. 
Els alumnes de doctorat acollits a un conveni de doble titulació estaran subjectes a la normativa que siga 
d’aplicació als estudiants de doctorat de la Universitat Jaume I. 
 
8.7 Els estudiants acceptats per a cursar estudis en el marc d’un conveni de doble titulació no poden acollir-
se a cap programa de mobilitat gestionat per la universitat d’acollida durant la seua estada en aquella. 
 
8.8 Els estudiants que s’acullen a un conveni de doble titulació han d’acreditar tenir coberta l’assistència 
mèdica i sanitària en casos d’accident o malaltia durant la seua estada en la ciutat d’acollida. 
 
8.9 Les universitats participants en un conveni de doble titulació han d’establir els mecanismes per a garantir 
que els estudiants seleccionats per a ser admesos en un conveni de doble titulació posseeixen la competència 
lingüística necessària per a seguir amb normalitat els estudis a la universitat d’acollida. A aquest efecte, en la 
proposta d’admissió d’estudiants, la universitat d’origen ha de certificar la competència lingüística dels 
estudiants indicant el nivell i l’organisme acreditador d’aquest, segons el Marc europeu comú de referència 
per a les llengües.  
 
 

CAPÍTOL V. CONVENIS DE DOBLE TITULACIÓ PER A ESTUDIS DE GRAU 
 
 
Article 9. ADMISSIÓ D’ALUMNES 
 
El nombre màxim d’alumnes que es pot admetre en cada curs acadèmic serà el determinat específicament en 
cada conveni de doble titulació. 
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La universitat de procedència seleccionarà els estudiants que complisquen les condicions requerides en el 
corresponent conveni i procedisca matricular i remetrà la dita proposta per a la seua acceptació, 
acompanyada de la documentació requerida, a la universitat d’acollida. 
 
Quan es tracte d’estudiants procedents d’una altra universitat que vagen a iniciar estudis a la Universitat 
Jaume I en el marc d’un conveni de doble titulació, l’ORI resoldrà sobre la proposta d’admissió, una vegada 
verificat el compliment dels requisits d’accés establits en aquesta normativa així com en el conveni que siga 
d’aplicació, i ho comunicarà a la comissió de titulació corresponent. 
 
Article 10. CRÈDITS MÍNIMS QUE S’HAN DE CURSAR  
 
10.1 Els estudiants d’altres titulacions/universitats que aspiren a obtenir un títol oficial de grau de la 
Universitat Jaume I en el marc d’un conveni de doble titulació han de cursar i superar necessàriament en 
aquesta universitat la totalitat dels crèdits assenyalats en el corresponent conveni, sent requisit mínim 
indispensable que curse almenys dos semestres complets o 60 crèdits. Aquests crèdits poden incloure els 
corresponents al treball de final de grau i a les pràctiques externes curriculars. 
 
10.2 Els estudiants de la Universitat Jaume I que participen en un programa de doble titulació han de tenir 
superats necessàriament en aquesta universitat 120 crèdits. Excepcionalment, i quan l’estructura dels plans 
d’estudis objecte del conveni de doble titulació requerisca que els estudiants de la Universitat Jaume I hagen 
d’incorporar-se amb menys de 120 crèdits superats, el vicerectorat competent pot autoritzar l’inici del 
procediment per a l’aprovació del conveni de doble titulació sense que en cap cas el nombre de crèdits 
superats per l’estudiant puga ser inferior a 100 crèdits. 
 
La Universitat Jaume I reconeixerà plenament la defensa del treball de final de grau realitzada, si escau, en 
la institució d’acollida. Els crèdits que s’han de cursar a la universitat d’acollida seran els assenyalats en el 
corresponent conveni, en els semestres que s’hi prevegen. 
 
10.3 Fora d’aquests períodes, la comissió de titulació del títol valorarà la possibilitat d’autoritzar que els 
alumnes prorroguen aquests terminis per a l’obtenció de la totalitat dels crèdits assenyalats en el conveni de 
doble titulació. Aquesta pròrroga no pot ser en cap cas superior a un curs acadèmic addicional. 
 
 

CAPÍTOL VI. CONVENIS DE DOBLE TITULACIÓ PER A ESTUDIS DE MÀSTER 
 
 
Article 11. ADMISSIÓ D’ALUMNES 
 
El nombre màxim d’alumnes que es pot admetre en cada curs acadèmic serà el determinat específicament en 
cada conveni de doble titulació. 
 
La universitat de procedència seleccionarà els estudiants que complisquen les condicions requerides en el 
corresponent conveni i procedisca matricular i remetrà la dita proposta per a la seua acceptació, 
acompanyada de la documentació requerida, a la universitat d’acollida. 
 
Quan es tracte d’estudiants procedents d’una altra universitat que vagen a iniciar estudis a la Universitat 
Jaume I en el marc d’un conveni de doble titulació, l’ORI resoldrà sobre la proposta d’admissió, una vegada 
verificat el compliment dels requisits d’accés establits en aquesta normativa així com en el conveni que siga 
d’aplicació, i ho comunicarà a la comissió de titulació corresponent 
 
Article 12. CRÈDITS MÍNIMS QUE S’HAN DE CURSAR 
 
12.1 Per a l’obtenció d’un títol oficial de màster universitari de la Universitat Jaume I per aplicació d’un 
conveni de doble titulació, serà requisit indispensable que l’estudiant curse i supere en la dita titulació la 
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totalitat dels crèdits assenyalats en el corresponent conveni. En tot cas, ha de cursar-se en aquesta titulació 
almenys el 50 per cent dels crèdits, que poden incloure els corresponents al treball de final de màster i a les 
pràctiques externes curriculars. 
 
12.2 Els estudiants de la Universitat Jaume I que pretenguen obtenir un títol oficial de màster universitari 
d’una altra universitat en el marc d’un conveni de doble titulació, han de tenir superats necessàriament en la 
titulació d’origen, almenys el 50 per cent del total dels crèdits d’aquella. La Universitat Jaume I reconeixerà 
plenament la defensa del treball de final de màster realitzada, si escau, en la institució d’acollida. Els crèdits 
que s’han de cursar en la universitat d’acollida seran els assenyalats en el corresponent conveni. 
 
12.3 Amb caràcter general, els crèdits que s’han de cursar a la universitat d’acollida han de completar-se en 
un curs acadèmic. Les comissions de titulació del títol valoraran la possibilitat d’autoritzar que els alumnes 
puguen efectuar una única matrícula addicional per a completar la totalitat dels crèdits assenyalats en el 
conveni de doble titulació. 
 
 

CAPÍTOL VII. CONVENIS DE DOBLE TITULACIÓ PER A ESTUDIS DE DOCTORAT 
 
 
Article 13. ADMISSIÓ D’ALUMNES 
 
L’admissió d’alumnes en un programa de doctorat, a l’empara d’un conveni de doble titulació s’ha d’ajustar 
al procediment previst amb caràcter general. 
La universitat de procedència seleccionarà els estudiants que complisquen les condicions requerides en el 
corresponent conveni i procedisca matricular i remetrà la dita proposta per a la seua acceptació, 
acompanyada de la documentació requerida, a la universitat d’acollida. 
 
La comissió de doctorat on l’estudiant pretenga ser admès resoldrà sobre la proposta d’admissió, una vegada 
verificat el compliment dels requisits d’accés i dels establits en aquesta normativa i en el conveni que siga 
d’aplicació. Així mateix, podrà indicar a l’alumne condicions acadèmiques específiques, d’acord amb la 
normativa que regula els estudis de doctorat. 
 
Article 14. OBTENCIÓ D’UN TÍTOL OFICIAL DE DOCTOR PER LA UNIVERSITAT JAUME I 
 
És un requisit indispensable que l’estudiant acollit a un conveni de doble titulació defense amb èxit la tesi 
doctoral ajustant-se als requisits i procediment que es troben vigents i al que s’ha previst en el conveni. 
 
El procés d’elaboració, avaluació prèvia i defensa de la tesi doctoral s’ha d’ajustar a la normativa que es 
trobe vigent a la Universitat Jaume I en el moment de la seua realització. 
 
Article 15. OBTENCIÓ DEL DOBLE TÍTOL INTERNACIONAL DE DOCTOR 
 
En el cas de convenis de doble titulació de doctorat amb universitats estrangeres, s’aplicarà el que 
estableix el Procediment de tesi doctoral en règim de cotutela, aprovat pel Consell de Govern núm. 
21, de 30 de març del 2012. 
 
Article 16. CONTINGUT DEL CONVENI EN ESTUDIS DE DOCTORAT 
 
Els convenis de doble titulació per a estudis de doctorat han d’incorporar en els annexos els aspectes relatius 
a: 
- Descripció del sistema de crèdits i la seua equivalència entre els sistemes d’educació superior de les 
institucions participants. 
 
- Sistema de qualificació que s’aplica i la seua equivalència amb el sistema espanyol. 
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- Comissió de seguiment de compliment dels termes del conveni de doble titulació. 
 
- Qualsevol altra informació que s’estime rellevant. 
 
 
CAPÍTOL VIII. RECONEIXEMENT DE CRÈDITS, TAXES, EXPEDICIÓ DE TÍTOLS I SISTEMA 

DE QUALIFICACIONS 
 
 
Article 17. RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 
 
17.1 Alumnes que s’incorporen a la Universitat Jaume I 
 
Una vegada s’acredite oficialment que els alumnes admesos han superat les assignatures cursades en la 
titulació d’origen, s’incorporaran al seu expedient els reconeixements de crèdits que estiguen previstos en la 
taula de reconeixements incorporada com a annex al corresponent conveni de doble titulació. Aquests 
reconeixements no generaran precedent per a estudiants que no es troben acollits a aquests acords. 
 
A l’efecte de reconeixement de crèdits a la Universitat Jaume I, es consideraran les assignatures que consten 
com a superades per l’alumne en la titulació d’origen, de forma ordinària o per reconeixement de crèdits. En 
aquest últim cas podrà sol·licitar-se a l’estudiant l’aportació del programa de les assignatures efectivament 
cursades en altres estudis superiors o en el marc d’un programa de mobilitat en altres universitats, per a 
valorar-ne el reconeixement. 
 
17.2 Alumnes de la Universitat Jaume I que s’incorporen a una altra titulació impartida en una altra 
universitat  
 
Una vegada s’acredite oficialment la superació dels crèdits cursats en altres titulacions impartides en altres 
universitats, aquests seran incorporats a l’expedient dels alumnes com a reconeguts en un programa de doble 
titulació i s’ajustaran al que preveu la taula de reconeixements incorporada com a annex al corresponent 
conveni de doble titulació, després de finalitzar cada curs acadèmic o semestre, si escau. 
 
17.3 Alumnes de doctorat acollits a un conveni de doble titulació  
 
Als alumnes de doctorat acollits a un conveni de doble titulació els podran ser reconeguts crèdits o activitats, 
de conformitat amb el que preveu la normativa específica que regule el reconeixement de crèdits per a 
aquests alumnes. 
 
Article 18. TAXES 
 
Els estudiants que vagen a incorporar-se a una titulació de l’UJI en virtut d’un conveni de doble titulació, 
estaran exempts d’abonar les taxes corresponents al reconeixement de crèdits. 
 
Als alumnes entrants se’ls aplicaran les taxes de matrícula i de serveis acadèmics universitaris previstes en la 
normativa vigent i en el conveni corresponent. En tot cas, els alumnes han d’abonar les taxes corresponents a 
expedició de títols i taxes de secretaria. 
 
Els alumnes de la Universitat Jaume I acollits a un conveni de doble titulació han d’abonar en aquesta les 
taxes corresponents a l’expedició del títol universitari corresponent i estan exempts de l’abonament de les 
taxes pel reconeixement dels crèdits superats en l’altra institució. 
 
Article 19. EXPEDICIÓ DEL TÍTOL I DEL SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL 
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L’expedició dels títols obtinguts a l’empara d’un conveni de doble titulació s’efectuarà d’acord amb les 
previsions establides en la normativa vigent sobre expedició de títols. 
 
El Servei de Gestió de la Docència i Estudiants, desprès de comprovar que s’han superat els crèdits 
reglamentaris del pla d’estudis de l’UJI, informarà l’estudiantat entrant que ha participat en el programa de 
doble titulació de que pot sol·licitar el títol. 
 
Els títols que s’expedisquen s’han d’acompanyar del corresponent suplement europeu al títol, en el qual s’ha 
de reflectir la condició de títol obtingut en el marc d’un conveni de doble titulació. 
 
Article 20. SISTEMA DE QUALIFICACIONS 
 
Als alumnes que es troben matriculats a la Universitat Jaume I en virtut d’un conveni de doble titulació se’ls 
aplicarà el sistema de qualificació vigent en les universitats espanyoles. 
 
Les assignatures o crèdits reconeguts tindran l’equivalència en punts corresponent a la qualificació 
obtinguda en el centre on es cursen, després de l’aplicació de la taula d’equivalència de qualificacions que 
figure com a annex en el conveni de doble titulació. 
 
Quan en aplicació de la taula de reconeixements annexa al conveni de doble titulació els reconeixements de 
crèdits es realitzen entre diverses assignatures en bloc, la qualificació que s’incorporarà a l’expedient de 
l’estudiant en cada una de les assignatures reconegudes serà la mitjana ponderada de totes les assignatures 
superades que donen origen al reconeixement. 
 
Article 21. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Per al seguiment del conveni s’establirà una comissió paritària formada per representants de la Universitat 
Jaume I i de la universitat o institució nacional o estrangera amb la qual s’estableix el conveni de doble títol. 
Seran membres nats de la dita comissió el vicedegà-vicedirector del títol per al qual se subscriu el conveni i 
el coordinador del programa de doble titulació. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Totes les denominacions contingudes en la present normativa que s’efectuen en gènere masculí, s’han 
d’entendre realitzades indistintament en gènere masculí o femení. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Els convenis de doble titulació corresponents a plans d’estudis en extinció que es troben vigents a l’entrada 
en vigor de la present normativa, mantenen la seua vigència pel temps previst en els dits convenis i s’han 
d’adaptar necessàriament a aquesta en el cas que se’n sol·licite la pròrroga. 
 
DISPOSICIÓ FINALAquesta normativa entrarà en vigor a partir de la data de l’aprovació pel Consell de 
Govern. 
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ANNEX I -  MODEL NORMALITZAT DE CONVENI DE DOBLE TITULACIÓ ENTRE LA 
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ I ………………….(1) 

 
REUNITS 

 
 
 
 
D’una part (2),  .............................., rector de la Universitat Jaume I (a partir d’ara UJI), amb seu a 
l’avinguda de Vicent Sos Baynat s/n, 12071 Castelló de la Plana (Espanya), que actua en el seu nom i 
representació, en virtut de les competències atribuïdes pel Decret 96/2010, d’11 de juny, del Consell, i per 
l’article 70.1.t dels Estatuts d’aquesta Universitat,  
 
I, d’una altra part, ……(3) 
 
 

MANIFESTEN 
 

 
Que tant l’UJI com …...........................…(4) mitjançant aquest conveni, pretenen …  
 
Tenint en compte l’anteriorment exposat, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica 
suficient per a subscriure el present conveni d’acord amb les següents 
 
 
 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI 
L’objecte del present conveni és l’establiment d’un marc d’actuació per a la col·laboració entre l’UJI i 
……………(5) a fi d’establir les condicions que han de complir els estudiants de les respectives institucions 
per a l’obtenció dels títols acadèmics de ………………(6) de l’UJI i de ………………………(7) 
 
 
SEGONA. CONDICIONS (8) 
 
 
TERCERA. ENTRADA EN VIGOR I DURACIÓ 
El present acord entrarà en vigor en el moment de la seua firma per les dues institucions i la seua vigència 
serà de …………(9) amb possibilitat de pròrrogues……(10). 
 
 
QUARTA. MODIFICACIÓ DEL CONVENI (11) 
 
 
CINQUENA. RESOLUCIÓ DEL CONVENI 
El present conveni podrà resoldre’s per les següents causes (12): 
 

- Quan no hi haja un equilibri entre el nombre d’alumnes rebuts i enviats per cada institució. 
-.......... 
 

En tot cas, les parts es comprometen a finalitzar el desenvolupament de les accions ja iniciades en el moment 
de notificació de la denúncia. 
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SISENA. QÜESTIONS LITIGIOSES (13) 
 
I en prova de conformitat, les dues parts firmen aquest document per duplicat en (14) .........en en el lloc i 
data indicats, dels qual cada institució ha rebut una còpia. 
 
PER LA UNIVERSITAT JAUME I  
 
 
 
 
 
 
El rector 
 

PER..... (15) 
 
 
 
 
 
........................ 

 
 
 
(16)................................................................................... 
 
 
Notes :  
(1) Nom de la universitat o de la institució d’ensenyament superior nacional o estrangera. 
(2) Nom del rector de l’UJI. 
(3) Dades del representant legal de l’altra institució participant. 
(4) Nom de la universitat o de la institució d’ensenyament superior nacional o estrangera. 
(5) Nom de la universitat o de la institució d’ensenyament superior nacional o estrangera. 
(6) Denominació de la titulació de l’UJI amb un enllaç a la informació d’aquesta. 
(7) Denominació de la titulació de l’altra institució amb un enllaç a la informació d’aquesta. 
(8) Condicions que s’estableixen per als alumnes de les institucions participants. 
(9) Vigència del conveni. Pot fixar-se en terminis, assenyalant un determinat nombre d’anys de duració o  
establint una data de finalització. 
(10) Indiqueu si són automàtiques o per pacte exprés. 
(11) Completar si escau: “Les parts podran modificar el present document per escrit en qualsevol moment 
per mutu acord, i haurà de ser firmat pels representants legals d’ambdues institucions”. 
(12) Indiqueu les causes que pertoquen. Per exemple: per mutu acord entre les parts, per expiració del 
termini de duració inicial o de les seues pròrrogues, per incompliment de les obligacions pactades, per 
decisió unilateral d’una de les parts per mitjà de comunicació expressa per escrit a l’altra part amb una 
antelació determinada. 
(13) Completeu el text amb el que s’estime oportú. Per exemple: les parts acorden resoldre de manera 
amistosa qualsevol controvèrsia que puga sorgir en la interpretació del present acord. En el cas que el 
desacord no puga ser resolt del mode anterior, es nomenarà un comitè d’arbitratge compost per un membre 
designat per cada una de les parts i un altre membre triat per mutu acord. 
(14) Indiqueu el que pertoque: en cada una de les llengües en què es formalitza, o en anglès. 
(15) Nom de la universitat o de la institució d’ensenyament superior nacional o estrangera. 
(16) Lloc i data. 
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ANNEXOS AL CONVENI 
 
ANNEX 1. TAULA D’ASSIGNATURES SUPERADES A LA UNIVERSITAT D’ORIGEN COM A 
REQUISIT PREVI PER A LA CONTINUACIÓ D’ESTUDIS A LA UNIVERSITAT D’ACOLLIDA. 
 
ANNEX 2. TAULA DE SEQÜÈNCIA DE SEMESTRES I DE RECONEIXEMENTS D’ASSIGNATURES 
EN CADA UNIVERSITAT A CANVI DE LES CURSADES PRÈVIAMENT A LA UNIVERSITAT 
D’ACOLLIDA. 
 
ANNEX 3. SISTEMA DE QUALIFICACIÓ QUE S’APLICA I LA SEUA EQUIVALÈNCIA AMB EL 
SISTEMA ESPANYOL. 
 
ANNEX 4. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CRÈDITS I LA SEUA EQUIVALÈNCIA ENTRE ELS 
SISTEMES D’EDUCACIÓ SUPERIOR DE LES INSTITUCIONS PARTICIPANTS. 
 
ANNEX 5. COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE COMPLIMENT DELS TERMES DEL CONVENI DE 
DOBLE TITULACIÓ. 
 
ANNEX 6. INFORME DE LA COMISSIÓ DE TITULACIÓ CORRESPONENT. INFORME DE LA 
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT SI ES TRACTA D’UN CONVENI PER 
A ESTUDIS DE DOCTORAT. 
 
ANNEX 7. RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN COMPETENT DE L’UJI PER LA QUAL S’ACCEPTA LA 
PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DELS ESTUDIS CURSATS A LA UNIVERSITAT 
D’ORIGEN. 
 


