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PROPOSTA D’ORGANITZACIÓ:  SUPORT ESTUDIANTS ESTRANGERS  DE MÀSTER I DOCTORAT 

 

OBTENCIÓ DEL VISAT 

 

Concepte 

‐ Abans d’incorporar‐se a la URV, la persona estrangera admesa ha de tramitar el “Visat 

d’estada  per  estudis”  als  Consolats/Ambaixades  d’Espanya  en  el  país  d’origen  o 

residència legal. 

Entre  la documentació que necessita per obtenir el Visat,  la URV ha de facilitar‐li una 

Carta d’admissió i el pla d’estudis del Màster on han estat admesos. 

 

Format del document 

‐ Des del SGA es prepararà el model de Carta d’admissió, tenint en compte el model  i 

l’experiència de funcionament en la unitat que fins ara gestionava el procés, l’EPD. 

‐ Serà redactada  en  castellà. 

 

Unitat d’emissió del document 

‐ En el cas de Màster, atès que l’admissió és competència dels coordinadors de Màster, 

la unitat de gestió serà la Secretaria de Campus/Centre. 

‐ En  el  cas  de  Doctorat,  atès  que  l’admissió  és  competència  dels  coordinadors  de 

Doctorat, la unitat de gestió serà l’EPD. 

 

Procediment general 

‐ Una vegada un  candidat  és admès acadèmicament, de forma general, s’envia un correu 

electrònic. Aquest correu contindrà un paràgraf referent a l’obtenció del Visat, i l’accés 

a  través  d’un  enllaç  al  model  estàndard,  que  la  URV  li  facilitarà  a  les  persones 

interessades, amb un enllaç al pla d’estudis de la web, i altres enllaços d’interès. 

‐ La  persona  admesa  es  posarà    en  contacte  amb  la  Secretaria  per  demanar  aquest 

document i informarà si  el model s’ajusta a la demanda del Consolat/Ambaixada, o cal 

introduir algun canvi.   

‐ A  nivell  general,  la  Carta  se  signarà,  segellarà  i  es  lliurarà  per  correu  electrònic.  És 

possible,  però,  que  segons  el  país  es  demani  enviar‐ho  directament  al 

Consolat/Ambaixada. 

‐ Si l’enviament cal fer‐lo per missatger o  correu postal, les despeses aniran a càrrec de 

la persona admesa. L’OAM facilitarà un document amb informació sobre el protocol de 

funcionament, que serviran de punt de partida per a aquesta gestió. 
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Procediment específic  Nacionals de Veneçuela 

‐ Els candidats procedents de Veneçuela  necessiten, a més, una altra comunicació , que 

els hi és requerida per la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) del seu país.  A 

petició de  la persona  interessada, es   facilitarà el model de Carta,   que caldrà també 

complimentar als candidats procedents d’aquest país. 

 

‐ Als estudiants veneçolans,  també els hi és  requerit   durant el curs acadèmic  (cada 3 

mesos), que justifiquin  el seguiment correcte del curs (Màster  i Doctorat).   

Actualment  aquest  document  s’emet  des  de  la  coordinació  (Màster  i  Doctorat).  El 

Centre Internacional facilita un model a aquestes unitats per tal que l’emplenin i li lliurin 

a la persona interessada. 

Caldria  revisar  aquest  funcionament,  conèixer  aquest model  del  C‐I,  i  acordar  si  es 

manté el funcionament a partir d’ara, o cal introduir algun canvi per a millorar‐lo.  

 

Procediment  específic  Doctorands (2n. any) 

‐ En el cas de Doctorat, sovint es dóna la circumstància que el doctorand és admès i es 

matricula, però aquest primer  curs no  s’incorpora a  la URV. Quan ho vol  fer el  curs 

següent, la Carta d’admissió ja lliurada no li és acceptada per a l’obtenció del Visat.  

‐ S’ha de fer una nova tramesa, i es poden donar dues situacions: 

1) El doctorand ja està matriculat del 2n. curs. Els hi cal un document que acrediti la 

seva matriculació del 2n. curs: Acreditació de Matrícula de Doctorat, que li emetrà 

la Secretaria de C, sense cost. 

2) El doctorand   encara no s’ha matriculat del 2n. curs, atès que el  termini no s’ha 

obert. En aquestes circumstàncies, el document ha de fer referència a la matrícula 

del curs anterior, i quin serà el període de matrícula previst del curs en què es volen 

incorporar. Caldrà fer una adaptació manual al model d’Acreditació de Matrícula de 

Doctorat, i li serà emès per la Secretaria de C., sense cost. 

És possible que, a més, demanin dades sobre  l’avaluació. Caldrà estudiar si s’afegeix  

aquesta informació al model d’Acreditació de matrícula, adaptant‐lo,  o es prepara un 

Expedient acadèmic de Doctorat, introduint l’avaluació.  En ambdós casos, l’emetria la 

Secretaria, sense cost. 

‐ Caldrà organitzar  la gestió de  l’enviament   de  les Cartes d’admissió en aquests casos. 

Així com  l’emissió de  la documentació acreditativa de matrícula  i avaluació  la  farà  la 

Secretaria, la gestió del lliurament de la Carta ha d’anar a càrrec de l’EPD.  
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OBTENCIÓ DEL NIE (nº d’identificació d’estrangers) 

Concepte 

El  NIE  és  un  número  personal,  únic    i  exclusiu,  que  té  finalitats  d’identificació  en  el  cas 

d’estudiants  estrangers    en  determinats  procediments  amb  l’administració  pública,  com  els 

relacionats  amb  l’àmbit  econòmic. Aquest número personal  és  l’identificador de  l’estudiant 

estranger. 

 

Format dels documents 

Entre  d’altra  documentació,  en  la  tramitació  del NIE,  es  demana  acreditar  els motius  de  la 

petició. Amb aquesta finalitat, la URV facilita la següent documentació: 

Quan s’accedeix 

‐ La URV no ha de lliurar a les persones interessades un imprès específic, sinó que ha de 

facilitar‐los  documents  acreditant  la  situació  de matrícula  i/o  qualificacions,  i  altres 

relacionats amb les assegurances subscrites. 

‐ A nivell general, els  documents  són: 

 Resguard de matrícula, del qual disposa directament l’estudiant 

 Justificació  que té coberta la seva estada i altres prestacions per assegurances. 

Per a la renovació 

‐ Anualment  per  poder  renovar  el  NIE,  es  requereix  que  l’estudiant  presenti  els 

documents següents: 

 Acreditació del seu expedient acadèmic del curs anterior 

 Justificació que té coberta la seva estada i altres prestacions per assegurances. 

 

Unitat d’emissió dels documents 

‐ Documents acadèmics  Directament  l’estudiant. Si no pogués disposar del resguard 

de matrícula, o se li demanés una acreditació més formal de la seva situació acadèmica 

(Acreditació de Matrícula), s’adreçarà a la Secretaria del Centre/Campus . 

‐ Documents assegurances  Se li facilitarà per part  del Centre Internacional. 

 

Procediment general 

Quan s’accedeix 

‐ Quan la persona admesa arriba a la URV, s’ha d’adreçar al Centre Internacional, on se li 

donarà informació sobre els tràmits a seguir per a l’obtenció  d’aquest document. 

‐ El  Centre  Internacional  li  facilitarà  el  document  relacionat  amb  assegurances,  i  li 

informarà  que  ha  de  presentar  també  el  resguard  de matrícula.  Si  sorgeix  alguna 

problemàtica relacionada amb aquest darrer document, l’adreçarà a la Secretaria de C. 

corresponent. 
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Per a la renovació 

‐ El seu punt de referència continua sent el Centre Internacional. 

‐ Li  facilitaran  el  document  relacionat  amb  l’assegurança,  i  li  donaran  suport  per  a 

aconseguir altres documents justificatius. 

‐ En el cas de l’acreditació acadèmica sobre la matrícula i/o qualificacions, s’adreçarà a la 

Secretaria de C., qui li facilitarà l’Expedient acadèmic, signat i segellat. No té cost. 

 

 

 

DOCUMENTS ACREDITATIUS DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC 

 

‐ La situació  actual de disponibilitat d’aquests documents és la següent: 

 Acreditació de Matrícula  Es disposa per a Màster i Doctorat. 

 Sobre  aquest  model  la  Secretaria  l’adaptarà  quan 

s’hagi d’afegir dades com  el període de matrícula del 

curs següent i avaluació (tràmit Visat en el Doctorat) 

 

 Expedient acadèmic  Es disposa per a Màster. 

El SGA prepararà el model d’Expedient acadèmic en el cas de Doctorat. S’inclourà el 

resultat de l’avaluació, i el títol del projecte. Es prendrà com a base l’encapçalament de 

l’actual Certificat acadèmic personal de Doctorat.   La data de  la seva obtenció estarà 

supeditada a la disponibilitat del SRI i TIC.  

 

 


