
 
Benvolgut doctorand / Benvolguda doctoranda,  

 
Tal com preveu la Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat del curs 2016- 17, els 
doctorands que estan elaborant la seva tesi doctoral han de matricular-se de tutoria de tesi 
cada curs acadèmic mentre no la defensin.  
 
Atès que durant el curs 2015-16 us vau matricular de la tutela de tesi en aquesta 
Universitat, i no ens consta que hàgiu defensat la tesi doctoral, us informem que el proper 

15 de setembre (08:00 hores) s’inicia el període de matrícula dels doctorands corresponent 
al curs 2016-17 i finalitza el 30 de setembre (13:00 hores).  
 
 
Per preparar adequadament l’automatrícula, heu d’entrar a la pàgina principal de la web URV 
 Matrícula 2016-17, i a través de l’enllaç Automatrícula trobareu diversa informació 

relacionada amb aquest procés, que considerem us serà útil per poder fer efectiva la vostra 
matrícula del proper curs.  
 
Pel que fa a la situació econòmica de la vostra matrícula, se us aplicaran els descomptes, si 
s’escau, que hi ha al vostre expedient. Els trobareu, si és el cas, quan accediu a 
l’automatrícula i, a més, els podreu consultar en el vostre expedient econòmic. En aquest 
sentit, llevat error, hi consten aquelles exempcions que es van aplicar al curs 2015-16 i 

mantenen la seva vigència per al curs 2016-17. En el cas que gaudiu d’una nova exempció, 
caldrà que presenteu el document acreditatiu al Servei de Gestió Acadèmica, prèviament o 
bé durant els 5 dies naturals immediats a la formalització de l’automatrícula.  
 
Per a incidències i/o consultes relacionades amb l’automatrícula, podeu fer servir el formulari 

de suport a la matrícula de doctorat.  

En el cas que no us matriculeu en aquest període i se us autoritzi una matrícula fora de 

termini hauríeu d’abonar el preu de la taxa establerta al Decret de preus.  

Confiem que el procediment us sigui útil i la flexibilitat d’horari i lloc s’adapti a la vostra 

disponibilitat.  

 

Servei de Gestió Acadèmica 

http://www.urv.cat/gestio_academica/automatricula/doctorat/index.html
https://www.urv.cat/evia/jsp/alumne/identificacioALU_ECO.jsp
http://www.urv.cat/gestio_academica/form_atencio_usuari_automatricula_doct.html

