
 
CALENDARI D’ACTUACIONS QUE AFECTEN ALS ESTUDIANTS 

 

 

L’ESTUDIANT QUE... HA DE ... QUAN 

Vol conèixer els Màsters que 
oferirà la URV 

 Consultar a la web de la URV l’oferta de Màsters 
 Iniciar la preparació dels documents per a l’accés. 
 En el cas d’estrangers, revisar amb cura els requisits que han de tenir els 

documents. 
 Si li cal informació addicional, demanar-la, segons la temàtica, a:  

Coordinador /Cap de secretaria/Tècnic del Centre Internacional 

A partir  del mes de febrer 

Vol incorporar-se a un Màster 
URV 

 Realitzar la preinscripció en línia en el termini establert. 
 Lliurar/presentar els documents per a l’accés, d’acord amb els requisits 

establerts. 
 Si vol que li sigui valorat el reconeixement, a l’hora d’acordar els crèdits a 

cursar, formalitzar el tràmit administratiu que correspon. 

 Màsters ja implantats: 
- 1a fase  01/03 a  30/ 04 
- 2a fase  20/05 a  15/ 06 

 Màsters de nova implantació: 
- 1a fase  01al 30/04 
- 2a fase  20/05 a 15/06 

* Si finalitzats els períodes de preinscripció (1a i 2a fase) no s’haguessin 
cobert la totalitat de les places, s’obrirà una 3a. fase del 7 al 15 de setembre i, 
amb la conformitat prèvia de l’òrgan responsable del POP, una 4a fase 
(extraordinària) el 18 i 19 d’octubre. 

Vol demanar reconeixement de 
crèdits obtinguts en ensenyances 
oficials 

 Lliurar/presentar la sol·licitud acompanyada dels documents corresponents,  
si s’escau, a la secretaria del Centre. 

 Abonar la taxa corresponent, si s’escau, d’acord amb allò que es reguli al 
Decret de Preus 

 Període ordinari: a partir de l’1/06 fins el 15/09 
 Període extraordinari: del 6 al 21/10 

Vol conèixer si ha estat admès 

A partir del moment en què l’alumne rebi el correu electrònic, comunicant que 
s’ha resolt l’admissió: 
 Consultar en el tauler d’avisos del Centre la resolució de l’òrgan 

responsable. 
 Consultar a la pàgina web de la URV el resultat de l’assignació de places. 
 En el cas de Màsters interuniversitaris la notificació de l’admissió la rebrà 

de la Universitat Coordinadora. 

Els períodes de reunió de l’òrgan de selecció són: 
- 1a fase  10 al 20/05 
- 2a fase  25 al 30/06 
 

 En els casos que s’hagi obert la 3a fase  25 al 30/09 
 Si s’ha obert la 4a fase  20/10 

 

Vol conèixer el resultat de la 
sol·licitud del reconeixement 

 Es realitzarà una tutoria entre el coordinador del Màster i l’alumne en la 
qual es fixarà les assignatures reconegudes. 

 Rebrà la notificació oficial 

 La tutoria amb el coordinador del Màster  es realitzarà com a màxim, 10 
dies després de què s’hagi resolt l’admissió. 

 Si la sol·licitud es presenta amb posterioritat a l’admissió, com a màxim , 
10 dies després  d’haver presentat la sol·licitud. 

Vol matricular-se 

 S’automatricularà a traves de la web de les assignatures que ha de cursar, 
tenint en compte les normes de permanència. 
Abans d’automatricular-se és necessari consultar la cita prèvia. 

 Les assignatures reconegudes seran matriculades directament per les 
secretaries. 

 En el cas de Màsters interuniversitaris, la matrícula es gestionarà per la 
Universitat Coordinadora 

La matrícula es durà a terme, de forma general: 
1. Alumnes de nou accés: 
 1a i 2a fase: del 7 al 24/07 i del 5 al 20/09 (automatrícula)  
 3a fase: del 7 al 15/10 (automatrícula) 
 4a fase: del 22 al 27/10 (secretaria) (extraordinària) 
Per l’automatrícula és necessari consultar abans la cita prèvia 
2. Els alumnes de 2n any podran matricular-se des del dia 7 fins al 24/07 i 

des del dia 5 al 20/09 
Els candidats admesos si  no s’han matriculat en aquestes dates, ho podran 
fer també en el termini extraordinari del 7 al 27/10, si compten amb l’acord del 
coordinador/a 

 


