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NORMATIVA D'ACCÉS I ADMISSIÓ A MÀSTER 

  

Títol del màster: ENVELLIMENT I SALUT  

 
Programa oficial de postgrau: Biomedicina  

ÒRGANS D'APROVACIÓ  

La Normativa va ser aprovada per la Comissió d’Ordenació Acadèmica i Científica, delegada del 

Consell de Govern, en la reunió del 14 d’abril de 2010.   

  
ACCÉS  

Nombre places:  

El nombre de places que ofereix el màster és de 40.  

Titulacions i/o estudis des dels quals s’hi pot accedir:  

- Titulacions universitàries oficials de grau o llicenciatures de Medicina, Biologia i àmbits afins. 

- Titulacions universitàries oficials de grau o diplomatures de Fisioteràpia, Infermeria, Nutrició 

Humana i Dietètica, Terapeuta Ocupacional, Logopèdia i àmbits afins.  

- Titulacions oficials amb títol expedit per una institució d’ensenyament superior de l’EEES, que 

faculta al país expedidor l’accés a màsters. 

- Estudiants amb un títol estranger de sistema educatiu aliè a l’EEES, no homologat, després que 

la universitat hagi comprovat:  

- que el nivell de formació sigui equivalent als títols universitaris oficials espanyols 

corresponents.  

- que faculti al país expedidor del títol l’accés a ensenyaments de postgrau.  

 
PROCÉS 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 la Secretaria del campus Terres de l’Ebre 

per a la resta.   

Termini de presentació de sol·licituds  

El període perquè les persones interessades  presentin les sol·licituds és el que fixen els terminis 

establerts al calendari.  

Documents que cal adjuntar  

Els documents que cal presentar abans que finalitzi el període de preinscripció corresponent són:  

Documentació genèrica (consulteu a la web l’apartat d’informació addicional documentació requerida 

per realitzar la preinscripció).  

Documentació específica:   

• Acreditació del nivell d’anglès (si s’escau).  

• Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster (només es 

 valoraran cursos de més de 10 h).  

• Acreditació de l’experiència assistencial (vida laboral i documentació que acrediti la 

 categoria professional).  

• Acreditació de l’experiència docent i de recerca (còpia de les publicacions).  

• Acreditació de l’experiència en llocs de gestió.  
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Lloc de presentació  

La documentació dels candidats amb titulació d’accés espanyola o estrangera homologada pel 

MECD s’haurà de presentar a la Secretaria del campus Terres de l’Ebre: 

-  Adreça: Teodor Gonzalez, 43 -  43500 Tortosa 

-  Telèfon: 977-449740  

-  Correu electrònic: campusterresebre.secretaria@urv.cat 

-  Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h    

      dilluns i dijous de 16 h a 17.30h  

 

Per facilitar l’entrega de la documentació, es pot fer també a la Secretaria de la Facultat de 

Medicina i Ciències de la Salut de Reus  

-  Adreça: c/Sant Llorenç, 21  - 43201 Reus  

-  Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 h a 13 h    

               dimecres i dijous de 16h a 18h  

 

La documentació dels candidats amb titulació estrangera no homologada s’haurà de presentar a 

l’Escola de Postgrau i Doctorat: 

- Adreça: Ctra de Valls s/n 43007 – Tarragona 

- Telèfon: 977 558235 

- Correu electrònic: postgraduate@urv.cat 

- Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9h a 13h 

 

CRITERIS DE SELECCIÓ  

La selecció dels preinscrits es fa, bàsicament, tenint en compte els criteris següents:  

1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 2 punts, d'acord amb l'ordre següent:   

a. Titulacions de Fisioteràpia i Infermeria: fins a un màxim de 2 punts.   

b. Titulacions de l'àmbit de les ciències de la salut, excepte Fisioteràpia i Infermeria: fins a un 

màxim de 1 punt.   

c. Altres: 0 punts.   

 

2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: 

fins a un màxim de 4 punts.  La nota mitjana de l'expedient acadèmic del primer cicle dels estudis 

requerits a l'apartat 1.  La puntuació de cada assignatura és la que figura numèricament a 

l'expedient. En cas que no hi consti, es valorarà com: aprovat, 1 punt; notable, 2 punts; 

excel·lent, 3 punts, i matrícula d'honor, 4 punts. Es considera aprovat la qualificació entre 5 i 6,9; 
notable, entre 7 i 8,9; excel·lent, entre 9 i 9,9, i matrícula d'honor, 10.  

3. Nivell d'anglès : fins a un màxim d’1,5 punts.   

4. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, acreditades 
documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim d’1,5 punts.  

5. Activitat assistencial: màxim 2 punts. Es valora 0,10 punts per any treballat.   

6. Experiència docent: màxim 2 punts. Es valora la docència impartida en l'àmbit universitari i la 
formació continuada en l'àmbit assistencial.   

7. Experiència de recerca: màxim 2 punts. Es valoraren les publicacions en revistes científiques i 

aportacions a congressos nacionals, estatals i internacionals.   

8. Experiència en gestió: màxim 1,5 punts. Es valora 0,20 cada any en un càrrec de 

responsabilitat.  

 

No obstant això, si no hi ha insuficiència de places, l'òrgan d'admissió pot admetre estudiants 

sense necessitat de prioritzar-los en funció dels mèrits. 

envelliment _salut_rd1393 Pàgina 2 de 3 

 

mailto:campusterresebre.secretaria@urv.cat
mailto:postgraduate@urv.cat


        UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
                     Servei de Gestió Acadèmica 

 

ÒRGAN DE SELECCIÓ  

L'òrgan de selecció que prioritza les sol·licituds és una comissió formada per:  

•   El degà o la degana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, o persona en qui 

 delegui, que la presideix.  

•   El coordinador o la coordinadora del màster.  

•   El subdirector o la subdirectora del campus Terres de l'Ebre.  

•  Un professor o professora de cada departament de la URV implicats en la docència del 

  màster (com a mínim dos han de ser adscrits a la Facultat de Medicina i Ciències de la   

  Salut).  

•  El o la cap de la secretaria, que assumeix la secretaria tècnica.  

 

 
PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ  

La secretaria del centre ha de ser pública als taulers d'avisos la llista d'alumnes admesos i no 

admesos; també s’ha de poder 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 han 

de ser cobertes pels alumnes que han quedat a la llista d'espera prioritzada. Aquest procés s’ha de 

comunicar individualment als alumnes afectats.  

A partir de la data de publicació dels llistats d'admesos i no admesos, les persones interessades 

poden presentar recurs al rector de la Universitat Rovira i Virgili en el termini d'un mes.  

MATRÍCULA  

La matrícula s’ha de dur a terme en els terminis establerts al calendari.  
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