
Criteris de la Comissió Avaluadora per a la correcció de la qualificació 
mitjana de l’expedient en aplicació dels punts 2.1.g i 8.2.a de la 

Convocatòria i qualificacions mínimes d’accés 
 
1.- Instruccions per al càlcul 
 
La Qualificació mitjana de l’expedient es corregeix segon la fórmula següent: 
 

Qualificació corregida = Qualificació mitjana de l’expedient en base 4 x (Y/Z) 
 
On 
 
Qualificació mitjana de l’expedient en base 4= el càlcul de la mitjana aritmètica ponderada 
amb dos decimals. En aplicació del que preveuen els apartats 13.4 i 13.5 de l’article 1 del Reial 
decret 1267/1994, modificat parcialment pel Reial Decret 1044/2003, s’estableix per a aquest 
càlcul la següent taula d’equivalències: matrícula d’honor 4, excel·lent 3, notable 2 i aprovat 1. 
 
(Habitualment aquesta qualificació apareix a l’expedient ja calculada) 
 
Per a títols estrangers, la qualificació mitjana es calcularà per la persona candidata, i estarà 
sotmesa a comprovació i, eventualment, a recàlcul per part de la Comissió Avaluadora. 
 
Y= Qualificació mitjana del 25% de titulats amb major qualificació, corresponent al global de 
l’UJI dels 5 últims cursos corresponent a les titulacions de 1er i 2on cicle i grau, arrodonida a 
dos decimals = 2,07 
 
Z= Qualificació mitjana del 25% de titulats de la titulació de referència dels 5 últims cursos, 
arrodonida a dos decimals. Vegeu instruccions següents per a determinar quina qualificació 
emprar de les que es relacionen en l’apartat 2. 
 

A.- Per a títol de llicenciatura, enginyeria o arquitectura 
 

A.1.- Si existeix títol idèntic en l’UJI s’emprarà la d’aquest títol 
 
A.2.- Si no existeix títol idèntic en l’UJI, s’emprarà la del centre afí. La persona 
sol·licitant determinarà en primera instància el centre afí. En cas de discrepància 
amb el criteri de la Comissió Avaluadora, prevaldrà aquest últim. 

 
B.- Per a títol de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica i grau amb 
addició de crèdits de màster 
 

B.1.- S’emprarà la del centre afí al títol de diplomatura, enginyeria tècnica, 
arquitectura tècnica o grau. En cas de discrepància amb el criteri de la Comissió 
Avaluadora, prevaldrà aquest últim. 
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2.- Relació de qualificacions mitjanes del 25% de titulats amb major qualificació dels 5 
últims cursos 
 
 

Titulació / Centre  Qualificació 
Enginyeria Industrial 1,86 
Enginyeria Informàtica 2,27 
Enginyeria Química 1,86 
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 1,95 
Llicenciatura en Ciències del Treball 2,41 
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 2,26 
Llicenciatura en Dret 2,27 
Llicenciatura en Filologia Anglesa 2,28 
Llicenciatura en Humanitats 2,23 
Llicenciatura en Psicologia 2,13 
Llicenciatura en Psicopedagogia 2,69 
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 2,16 
Llicenciatura en Química 2,25 
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 2,41 
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 1,89 
Facultat de Ciències de la Salut 2,13 
Facultat de Ciències Humanes i Socials 2,27 
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 1,98 

 
 
3.- Qualificacions mínimes d’accés, per titulació de 2on cicle i centre 
 
 

Titulació 
Qualificació 

Mínima 
d’accés 

Enginyeria Industrial 1,62 
Enginyeria Informàtica 1,97 
Enginyeria Química 1,62 
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses 1,7 
Llicenciatura en Ciències del Treball 2,1 
Llicenciatura en Comunicació Audiovisual 1,97 
Llicenciatura en Dret 1,97 
Llicenciatura en Filologia Anglesa 1,98 
Llicenciatura en Humanitats 1,94 
Llicenciatura en Psicologia 1,85 
Llicenciatura en Psicopedagogia 2,34 
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques 1,88 
Llicenciatura en Química 1,96 
Llicenciatura en Traducció i Interpretació 2,1 
Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 1,64 
Facultat de Ciències de la Salut 1,85 
Facultat de Ciències Humanes i Socials 1,97 
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 1,72 
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