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NORMATIVA REGULADORA DEL PROGRAMA OBERT DE POSTGRAU DE 

LA UNIVERSITAT D'ALACANT 

 

1. Exposició de motius. 

 

El present programa constitueix una de les accions estratègiques de la política de 

màsters de la Universitat d'Alacant. A través d'aquesta iniciativa es persegueixen, 

bàsicament, dos objectius: 1. Adaptar-se a la demanda de formació del màxim nivell que 

reclama la societat, en la qual el denominat aprenentatge al llarg de tota la vida (life-long 

learning programme) s'ha imposat com a eina imprescindible per a aconseguir una major 

competitivitat; i, 2. Flexibilitzar i acostar la formació superior de qualitat a potencials 

estudiants que requereixen solucions formatives que s'adapten a la mesura de les seues 

necessitats, com ocorre, per exemple, amb els professionals en exercici o amb els qui es 

troben en situació de desocupació. 

 

Conscient d'aquesta necessitat i prenent com a base la completa i variada oferta actual 

de màsters universitaris, la Universitat d'Alacant implementa una solució nova mitjançant 

la qual es possibilita l'accés a l'ensenyament de postgrau, sense necessitat de matricular-

se i cursar un màster complet. En el marc del Programa Obert de Postgrau, la Universitat 

d'Alacant oferirà en cada curs acadèmic un conjunt d'assignatures de diferents màsters 

universitaris, en les quals l'alumnat podrà matricular-se, sempre que existisquen places 

disponibles, fomentant d'aquesta manera tant la formació interdisciplinària com 

l'aprenentatge continu i a través d'un format més flexible. 

 

2. Coordinació i gestió. 

 

El Centre de Formació Contínua de la Universitat d'Alacant (CONTÍNUA), com a 

unitat o òrgan universitari competent per a la coordinació, centralització i gestió de 

l'oferta formativa d'estudis de postgrau, formació contínua i cursos en la Universitat 

d'Alacant, assumirà la coordinació i gestió del present Programa Obert de Postgrau. 

 

3. Accés, admissió i matrícula. 

 

L'accés al Programa Obert de Postgrau suposa el compliment dels requisits d'accés a 

estudis de postgrau en l'Espai Europeu d'Educació Superior. D'acord amb això i, prèvia 

admissió per part de la comissió acadèmica del màster, poden matricular-se en aquest 

programa els qui estiguen en possessió d'un títol oficial universitari, ja siga de grau, 

llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura 

tècnica. Així mateix, podran també matricular-se estudiants procedents d'altres països, 

sempre que tinguen una titulació universitària que els done accés a estudis de màster en el 

seu país. 
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L'efectiva matrícula de l'alumnat es condiciona en tot cas a l'existència de places 

disponibles en els màsters sol·licitats. En la hipòtesi que la demanda supere l'oferta de 

places disponible, la comissió acadèmica del màster decidirà sobre l'admissió atenent a 

criteris objectius, tals com l'expedient acadèmic.  

 

És possible matricular-se d'una o de diverses assignatures, que al seu torn poden ser de 

diferents màsters, així com tornar a matricular-se en cursos successius en altres que 

puguen resultar d'interès, o en les quals no s'hagueren superat, sempre que s'oferisquen en 

aquest curs acadèmic. 

 

En qualsevol cas, el nombre màxim de crèdits dels quals pot matricular-se l'alumnat en 

el si d'aquest programa és de 60 ECTS per curs acadèmic. 

 

4.  Oferta d'assignatures a cursar. 

Durant el mes d'abril anterior a l'inici de cada curs acadèmic, els centres comunicaran 

al Vicerectorat d'Estudis i Formació els màsters oficials de la seua competència que 

s'inclouran en el present programa, amb indicació de les assignatures concretes (codi, 

crèdits, quadrimestre d'impartició, etc.) que es desitja oferir i el nombre de places 

disponible, que estarà comprès entre 5 i 10. 

5. Convocatòries i taxes. 

El present programa es regirà, quant a les convocatòries, per la normativa interna, 

autonòmica o nacional vigent que resulte aplicable als màsters universitaris. En 

conseqüència, l'alumnat matriculat en el present Programa tindrà dret a presentar-se a les 

convocatòries previstes amb caràcter general a fi de superar les assignatures en les quals 

s'haja matriculat. 

El preu públic per crèdit matriculat serà únic i es correspondrà amb l'import més alt 

establit per a màsters oficials -exclosos els màsters amb preu excepcional-, en el decret de 

la Generalitat Valenciana pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis 

acadèmics universitaris per al curs en el qual es matricule. 

6. Certificació acreditativa. 

 

A sol·licitud de l'alumnat, podrà emetre's un certificat acadèmic que acredite 

l'assignatura o assignatures cursades, el nombre de crèdits i les qualificacions obtingudes. 

  

No es podrà obtenir el títol del màster a través d'aquest Programa i tampoc serà 

possible tornar a matricular-se mitjançant el present Programa d'assignatures d'un màster 

concret en el qual amb anterioritat ja es va estar matriculat per la via ordinària. En cas 

que, després de cursar alguna assignatura, l'alumnat es matricule posteriorment del màster 

universitari complet -per a açò és necessària la prèvia admissió de la comissió acadèmica-

, les assignatures cursades i superades en aquest programa seran incorporades al seu nou 
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expedient, sense que procedisca abonament de taxa alguna pel reconeixement d'aquests 

crèdits. 

 

Els estudiants que superen 60 ECTS en el si del present programa podran sol·licitar 

l'accés a programes de doctorat. 

 

Disposició derogatòria. 

L´entrada en vigor d'aquesta normativa suposarà la derogació de totes les disposicions 

de la Universitat d´Alacant que contradiguen en tot o en part el que aquesta disposa. 

Disposició final. Entrada en vigor. 

La present normativa entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Butlletí 

Oficial de la Universitat d'Alacant, prèvia aprovació pel Consell de Govern. 

 


