
MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA SOBRE ENSENYAMENTS PRÒPIS DE 
LA UNIVERSITAT D'ALACANT (aprovada pel Consell de Govern el 14 d'abril 
de 2014, BOUA 15/04/2014; i modificada BOUA 30/06/2017, BOUA 
29/06/2018, BOUA 01/07/2019 i BOUA 24/01/2020) 

On diu: 

ARTICLE 7. Accés i admissió 

7.1. Accés 

 
Per a poder accedir als ensenyaments d'un títol propi d'expert, especialista o màster, 
s'haurà d'estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior. 

 
Addicionalment, als títols d'expert, es podrà accedir si es reuneixen els requisits 
d'accés a estudis universitaris oficials en l'EEES. D'altra banda, i segons acord del 
Consell de Govern de 26 de juliol de 2012, en aquells títols propis d'expert que 
prevegen l'accés d'alumnes per la via de l'experiència professional hauran de 
preveure una prova especial d'accés per a aquests alumnes que haurà de ser 
informada i aprovada pel Vicerectorat amb competències en aquests estudis. 
 
Així mateix, l'alumnat que haja obtingut un títol d'Expert o Experta de la Universitat 
d'Alacant per aquesta via d'accés podran accedir a un títol d'Especialista; qui haja 
obtingut un títol d'Especialista de la Universitat d'Alacant per aquesta via d'accés 
tindrà accés a un títol de Màster; en tots dos casos els títols implicats hauran d'estar 
integrats en el mateix PEP. 

 
També podrà accedir a un títol propi d'especialista o màster l'alumnat que es trobe 
cursant un títol oficial d'educació superior i li resten menys de 18 crèdits per a la 
seua finalització o el Treball/projecte fi d'estudis. 

 
 
Als ensenyaments propis que donen lloc a l'obtenció d'un diploma d'especialització, 
i a les activitats que donen lloc a certificat de participació, podran accedir, depenent 
de la matèria de què tracten i del nombre de places disponibles, tant l'alumnat de la 
Universitat d'Alacant com altres persones interessades en els seus continguts. Serà 
la direcció del programa qui indique els requisits d'accés en la proposta presentada. 

 
Ha de dir:  
 
ARTICLE 7. Accés i admissió  
7.1. Accés 

 
Per a poder accedir als ensenyaments d'un títol propi d'expert, especialista o màster, 
s'haurà d'estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior. 

 
Addicionalment, als títols d'expert, es podrà accedir si es reuneixen els requisits 
d'accés a estudis universitaris oficials en l'EEES. D'altra banda, i segons acord del 
Consell de Govern de 26 de juliol de 2012, en aquells títols propis d'expert que 
prevegen l'accés d'alumnes per la via de l'experiència professional hauran de 



preveure una prova especial d'accés per a aquests alumnes que haurà de ser 
informada i aprovada pel Vicerectorat amb competències en aquests estudis. 
 
Així mateix, l'alumnat que haja obtingut un títol d'Expert o Experta de la Universitat 
d'Alacant per aquesta via d'accés podran accedir a un títol d'Especialista; qui haja 
obtingut un títol d'Especialista de la Universitat d'Alacant per aquesta via d'accés 
tindrà accés a un títol de Màster; en tots dos casos els títols implicats hauran d'estar 
integrats en el mateix PEP. 

 
També podrà accedir a un títol propi d'especialista o màster l'alumnat que es trobe 
cursant un títol oficial d'educació superior i li resten no més de 18 crèdits per a la 
seua finalització o el Treball/projecte fi d'estudis. 

 
Als ensenyaments propis que donen lloc a l'obtenció d'un diploma d'especialització, 
i a les activitats que donen lloc a certificat de participació, podran accedir, depenent 
de la matèria de què tracten i del nombre de places disponibles, tant l'alumnat de la 
Universitat d'Alacant com altres persones interessades en els seus continguts. Serà 
la direcció del programa qui indique els requisits d'accés en la proposta presentada. 

 

 

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, una vegada aprovada pel Consell de Govern de 
la Universitat d'Alacant. 


