
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Servei de Gestió Acadèmica 

NORMATIVA D'ACCÉS I ADMISSIÓ A MÀSTER

Títol del Màster: Màster universitari en Psicologia General Sanitària

ACCÉS

Nombre places: El nombre de places ofertes és de 40 

Titulacions i/o estudis des dels quals es pot accedir: 

- Titulats universitaris oficials de Grau o Llicenciats en Psicologia i en àmbits afins.
- Titulats oficials amb títol expedit per una institució d’ensenyament superior de l’EEES, 

que faculta en el país expedidor l’accés a màsters.
- Estudiants  amb un títol  estranger  de sistema educatiu  aliè  a  l’EEES,  no homologat, 

prèvia comprovació per part de la universitat de:
- que el nivell de formació sigui equivalent als corresponents títols universitaris 
oficials espanyols.
- que faculti en el país expedidor del títol l’accés a ensenyances de postgrau.

D’acord amb la llei 33/2011 de 4 d’octubre General de Salut Pública, per tal d’obtenir el títol 
de Psicòleg General  Sanitari  l’alumne haurà d’acreditar  la  superació d’un mínim de 180 
ECTS de formació en l’àmbit específic  de la Psicologia  Sanitària  en el conjunt dels seus 
estudis de Grau i Màster. Donat que el màster és de 90 ECTS, per poder obtenir el títol els 
alumnes hauran d’acreditar haver superat en el seus estudis previs un total de 90 ECTS 
d’assignatures emmarcades dins l’àmbit de la Psicologia Sanitària.

Per tal de verificar el compliment d’aquest requisit es duran a terme diferents processos en 
funció de la procedència dels alumnes:

- Els alumnes que hagin cursat el Grau de Psicologia de la URV no hauran d’aportar cap 
tipus de documentació complementària per a acreditar aquest requisit. 

- Els alumnes  que  procedeixin  d’altres  universitats  hauran  de  presentar  un  certificat 
acadèmic de la universitat d’origen on hi consti que tenen superats 90 crèdits de l’àmbit 
de Psicologia Sanitària.

La Comissió acadèmica del màster serà l’encarregada de valorar si els alumnes tenen la 
formació prèvia necessària. Aquells alumnes que no compleixin amb aquest requisit i que 
vulguin accedir al màster hauran de cursar com a  complements formatius les assignatures 
del Grau de Psicologia de la URV que la comissió consideri oportunes. 

PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés
L’òrgan encarregat  de la  gestió  del  procés serà l’Escola  de Postgrau i  Doctorat  per  als 
estudiants que accedeixen amb títol estranger no homologat pel MECD i a la secretaria de la 
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia per la resta.

Termini de presentació de sol·licituds
El període per a presentar les sol·licituds per part de les persones interessades serà el fixat 
en els terminis establerts en el calendari.

Documents a adjuntar
El  documents  caldrà  que  es  presentin  abans  que  finalitzi  el  període  de  preinscripció 
corresponent.
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 Documentació genèrica (consulteu a l’apartat d’informació addicional)
 Documentació específica:

Certificat conforme s’ha superat 90 crèdits de l’àmbit de la Psicologia  Sanitària 
(excepte els estudiants de la URV)

Lloc de presentació
La  documentació dels candidats amb titulació d’accés espanyola o estrangera homologada 
pel MECD s’haurà de presentar a la secretaria de la  Facultat de Ciències de l’Educació i 
Psicologia.

- Adreça: Carretera de Valls, s/n; Campus Sescelades; Tarragona
- Telèfon: 977558057
- Correu electrònic: secedu@urv.net
- L’horari d’atenció es pot consultar a la pàgina web de la FCEP.

La  documentació  dels  candidats  amb  titulació  estrangera  no  homologada  s’haurà  de 
presentar a l’Escola de Postgrau i Doctorat.

- Adreça: Carretera de Valls, s/n 43007 - Tarragona
- Telèfon: 977558235
- Correu electrònic: postgraduate@urv.cat
- Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9h a 13h. 

CRITERIS DE SELECCIÓ
La selecció dels preinscrits es realitzarà, tenint en compte els criteris següents:

1. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés 
al màster: fins un màxim de 4 punts.

La nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació universitària  oficial que dóna 
accés al màster. La puntuació de cada assignatura serà la que figuri numèricament en 
l'expedient, en  cas que no consti,  es valorarà com:  Aprovat 1 punt, notable  2 punts, 
Excel·lent 3 punts i matrícula d'honor 4 punts.  Considerant com aprovat la qualificació 
entre 5 i 6.9, Notable, entre 7 i 8.9; Excel·lent entre 9 i 9.9, Matrícula d'Honor, 10.
2. Nivell  d'anglès superior  al  mínim exigit  (Nivell  B1 de llengua anglesa): fins  a  un 

màxim de 1,5 punts.
3. Formació complementària (cursos,  seminaris o  altres  activitats  de formació, 

acreditades documentalment)  relacionada  amb  el  contingut del  màster:  fins un 
màxim de 1,5 punts.

4. Activitat assistencial: màxim 2 punts. Es valorarà 0,10 punts per any treballat.
5. Experiència docent:  màxim 2 punts.  Es valorarà la docència impartida en l'àmbit 

universitari i la formació continuada en l'àmbit assistencial.
6. Experiència de recerca:  màxim 2 punts.  Es valoraran les publicacions en revistes 

científiques i aportacions a congressos nacionals i internacionals.
7. Experiència en gestió universitària: màxim 1,5 punts. Es valorarà 0,20 cada any amb 

càrrec de responsabilitat.

La  comissió  acadèmica  es  reserva  el  dret  a  demanar  la  documentació  addicional  que 
consideri necessària per a verificar els mèrits descrits en el Currículum Vitae.

En cas que la comissió acadèmica ho consideri oportú es podrà convocar als candidats a una 
entrevista personal per tal valorar la idoneïtat i motivació dels candidats. 

En cas que el nombre d’alumnes preinscrits sigui inferior al nombre de places ofertades es 
podran admetre els alumnes sense necessitat de prioritzar-los d’acord amb els criteris de 
selecció detallats anteriorment.
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ÒRGAN DE SELECCIÓ
L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds serà  la Comissió acadèmica del màster 
formada per:

- Coordinador/a del màster, o persona en qui delegui, com a president/ a
- 2 membres en representació del Departament de Psicologia
- 1 membre en representació del Departament de Medicina i Cirugia
- 1 membre de l’Equip Deganal.
- Cap de Secretaria de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, que actuarà 

com a secretari/a tècnic/a.
- Tècnica de Suport a la Qualitat Docnet de la FCEP.

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ
La Secretaria del centre farà pública en els taulers d'avisos la llista d'alumnes admesos  i no 
admesos; a més, es podrà consultar l’estat de la preinscripció a través de la web de la 
Universitat.

Si  un  cop  finalitzada  la  matrícula  dels  alumnes  admesos  han  quedat  places  vacants, 
aquestes  seran cobertes pels  alumnes  que han quedat  en la  llista  d'espera prioritzada. 
Aquest procés es comunicarà individualment als alumnes afectats.

A  partir  de  la  data  de  publicació  dels  llistats  d'admesos  i  no  admesos,  els  interessats 
podran presentar recurs al Rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el termini d'un mes.

MATRÍCULA
La matrícula es durà a terme en els terminis establerts al calendari.
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