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ACORDS DE LES COMISSIONS DELEGADES

(Informats en el Consell de Govern de data 10 de juliol de 2012)

Comissió d’ordenaCió aCadèmiCa i CientífiCa

SESSIÓ DE 27 DE JUNY DE 2012

1. S’emet informe favorable de la proposta d’implantació i extinció de graus i màs-
ters per al curs acadèmic 2012-13.

2. S’aprova la proposta de modificacions de plans d’estudis de grau, màster i doc-
torat.

ProPosta de modificacions de Plans d’estudis de grau

Centre Grau Modificació sol·licitada

FACULTAT DE 
MEDICINA I 
CIÈNCIES 
DE LA SALUT

GRAU DE NUTRICIÓ 
HUMANA I DIETÈTICA 
(1422)

Ampliació de la taula d’adaptacions com a conseqüència de 
l’activació d’assignatures optatives.

GRAU DE MEDICINA 
(1420)

Ampliació de la taula d’adaptacions com a conseqüència de 
l’activació d’assignatures optatives.

Modificació en el nombre de crèdits de determinades assignatures 
de 6è curs corresponents a la matèria “5.1 Rotatori clínic”.

CODI Assignatura Crèdits

14204149 Clínica Mèdica 12 a 18

14204151 Clínica Obstètrica i Ginecològica 6  a 4

14204153 Clínica Psiquiàtrica 6  a 3

14204154 Atenció Primària 6  a 5

GRAU DE FISIOTERÀPIA
(1421)

Ampliació de la taula d’adaptacions com a conseqüència de 
l’activació d’assignatures optatives.

Centre Grau Modificació sol·licitada

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE 
L’EDUCACIÓ I 
PSICOLOGIA 

GRAU D’EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA (1123-1124)
GRAU D’EDUCACIÓ 
INFANTIL (1125-1126-
1127)

Modificació en l’assignació de la docència de determinades 
assignatures. S’afegeix el departament N104 d’Estudis Anglesos i 
Alemanys.

11234208 Didàctica en Llengua Estrangera
11244208 Didàctica en Llengua Estrangera
11254208 Didàctica en Llengua Estrangera
11264208 Didàctica en Llengua Estrangera
11274208 Didàctica en Llengua Estrangera

Afegir que l’acreditació de la competència nuclear C1 es podrà 
assolir amb la superació de 12 crèdits cursats en les assignatures 
optatives de la menció d’idioma que s’imparteixen en anglès.

Canvi de la denominació d’intensificacions per la de mencions per 
fer referència als itineraris d’especialització curricular. Actualitzar 
la informació que consta actualment a la memòria sobre les 
mencions de la titulació.

GRAU DE PSICOLOGIA 
(1120) Canvi de la denominació d’intensificacions per la de mencions per 

fer referència als itineraris d’especialització curricular. Actualitzar 
la informació que consta actualment a la memòria sobre les 
mencions de la titulació.

GRAU DE PEDAGOGIA 
(1121)
GRAU D’ EDUCACIÓ 
SOCIAL (1122)

FACULTAT D’ 
ECONOMIA I 
EMPRESA

GRAU D’ADMINISTRACIÓ 
I DIRECCIÓ D’EMPRESES 
(1621) (1623)
GRAU D’ECONOMIA 
(1622)
GRAU DE FINANCES I 
COMPTABILITAT (1620)

Canvi en el % de crèdits que cal tenir superats per poder 
matricular l’assignatura de Pràctiques Externes. Passa del 50% al 
60% dels crèdits.

16214401 Pràctiques Externes
16234401 Pràctiques Externes
16204401 Pràctiques Externes
16224401 Pràctiques Externes
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Centre Grau Modificació sol·licitada

FACULTAT DE 
TURISME I 
GEOGRAFIA

GRAU DE TURISME 
(2120)
GRAU DE GEOGRAFIA 
I ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI (2121)

Canvi de la denominació d’intensificacions i mínors per la de 
mencions per fer referència als itineraris d’especialització 
curricular. Actualitzar la informació que consta actualment a la 
memòria sobre les intensificacions i minors de la titulació. 

Divisió de l’assignatura optativa  Activitats Universitàries 
Reconegudes de 6 crèdits en dues assignatures de 3 crèdits:

21204203 Activitats Universitàries Reconegudes I (3 crèdits
21204227 Activitats Universitàries Reconegudes II (3 crèdits)
21214201 Activitats Universitàries Reconegudes I (3 crèdits
21204242 Activitats Universitàries Reconegudes II (3 crèdits)
Afegir un prerequisit de matrícula per a les assignatures optatives 
següents:

(21204219) Taller de Disseny de Productes Turístics 
(21204225) Gestió Simulada d’Empreses Hoteleres

Cadascuna forma part d’una de les dues mencions del pla 
d’estudis.

Aquestes assignatures sols poden ser cursades pels estudiants que 
cursin la menció corresponent.

Afegir que l’acreditació de la competència nuclear C1 es pot assolir 
amb la superació de 12 crèdits cursats en assignatures impartides 
també en francès, alemany, italià i portuguès. 

ESCOLA TÈCNICA 
SUPERIOR 
D’ENGINYERIA

GRAU D’ENGINYERIA 
INFORMÀTICA (1723)

Ampliació de la taula d’adaptacions com a conseqüència de 
l’activació d’assignatures optatives.

En aquesta taula s’incorporen assignatures optatives que 
s’activaran sols a efectes de reconeixement per poder facilitar 
l’adaptació dels estudiants.

Divisió de les assignatures optatives de 6 crèdits següents  en 
dues assignatures de 3 crèdits:

17234203 Activitats Universitàries Reconegudes I (3 crèdits
17234243 Activitats Universitàries Reconegudes II (3 crèdits)
17234201 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat I (3 crèdits
17234244 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat II (3 
crèdits)
17234501 Pràctiques Externes I (3 crèdits)
17234502 Pràctiques Externes II (3 crèdits)

FACULTAT DE 
LLETRES

GRAU D’ANGLÈS (1227)
GRAU DE LLENGUA I 
LITERATURA CATALANES 
(1225)
GRAU DE LLENGUA 
I LITERATURA 
HISPÀNIQUES (1226)

Canvi d’impartició a docència semipresencial de les assignatures 
següents:

12274001 – 12254001 – 12264001 Literatura, el grup de classe 
magistral 2 i el grup de seminaris 1
12274009 – 12264009 – 12264009 Literatura i Societat, el grup 
de classe magistral 1 *català* i el grup seminaris 1

Modificació del mapa de competències dels 3 graus.
GRAU DE COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL (1223)
GRAU DE PUBLICITAT I 
RELACIONS PÚBLIQUES 
(1222)
GRAU DE PERIODISME 
(1224)

Modificació del mapa de competències dels 3 graus.

FACULTAT DE 
QUÍMICA

GRAU DE QUÍMICA 
(1501)
GRAU DE BIOQUÍMICA I 
BIOLOGIA MOLECULAR 
(1502)

Millora en la distribució de competències entre matèries (mapa 
de competències), sense alterar les competències del títol, ni 
els continguts ni els resultats d’aprenentatge.  Tot i els canvis, 
es garanteix l’assoliment de totes les competències per part de 
l’estudiant al llarg del grau.

Canvi de la denominació d’intensificacions per la de mencions per 
fer referència als itineraris d’especialització curricular. Actualitzar 
la informació que consta actualment a la memòria sobre les 
intensificacions de la titulació.
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ProPosta de modificacions de Plans d’estudis de màster

Centre Màster Modificació sol·licitada

FACULTAT 
D’ECONOMIA I 
EMPRESA

MÀSTER DE GESTIÓ 
D’EMPRESES (1664)

Establir un prerequisit de matrícula en l’assignatura de 
1664540 Pràctiques Externes.  Cal tenir superats el 40% 
dels crèdits del màster per poder matricular-se d’aquesta 
assignatura.

MÀSTER DE PATRIMONI 
ARTÍSTIC I COOPERACIÓ 
CULTURAL (1277)

Modificació dels requisits d’accés al màster afegint la 
possibilitat d’acceptar estudiants amb el nivell de titulació 
de diplomat universitari de titulacions d’àmbits afins al 
màster.

FACULTAT DE 
LLETRES 

MÀSTER D’ARQUEOLOGIA DEL 
QUATERNARI I EVOLUCIÓ 
HUMANA (1264)

Modificació en l’assignació de la docència de les 
assignatures següents. S’afegeix que en la docència pot ser 
impartida per professors externs:

12645101 Informàtica i Estadística Aplicades a 
l’Arqueologia
12645204 Arqueologia del Comportament Simbòlic
12645215 Interpretació del Patrimoni i Socialització de 
l’Arqueologia
12645216 Conservació i Restauració en Arqueologia 
Plistocènica
12645217 Paleontologia de Mamífers: Sistemàtica i 
Evolució

MÀSTER DE RELACIONS 
EUROMEDITARRÀNIES (1275)

Canvi de nom de l’assignatura La creació de polítiques 
d’immigració  per Fonaments de les polítiques 
d’immigració.

Canvi en l’assignació de la docència de les assignatures 
següents, que passen a ser impartides totalment per 
professors externs:

12755103 Societat Civil en el Món Àrab
12755105 Política de Creació i Gestió d’ONG en l’Àmbit 
Regional Mediterrani 
12755106 Geopolítica Actual: Turquia i la UE 
12755107 Diplomàcia en l’Àrea Mediterrània
12755108 Anàlisi i Gestió de Conflictes: Xipre, Israel-
Palestina, Líban-Israel, Sàhara Occidental
12755109 Drets Fonamentals en Societats Multiculturals
12755111 Relacions Euromed: Institucions i Dimensions 
Sociopolítiques

Modificació en l’assignació de la docència de l’assignatura 
12755101 Bases Culturals, Polítiques i Religioses del 
Mediterrani. S’afegeix el departament N102 d’Antropologia, 
Filosofia i Treball Social.

MÀSTER D’ENSENYAMENT DE 
LLENGÜES ESTRANGERES 
(ANGLÈS) (1269)

Modificació en l’assignació de la docència de l’assignatura 
12695104 El Marc Comú Europeu de Referència per a 
les Llengües. S’afegeix el departament N104 d’Estudis 
Anglesos i Alemanys. 

Modificació en l’assignació de la docència de l’assignatura 
12695214 Noves Tecnologies a la Classe de Llengües. 
S’afegeix el departament N103 Filologies Romàniques.

ESCOLA TÈCNICA 
SUPERIOR 
D’ENGINYERIA 
QUÍMICA

MÀSTER D’ENGINYERIA 
QUÍMICA (2068)

Reestructuració del pla d’estudis que suposa un canvi en el 
nom i crèdits de les matèries i assignatures dels Mòduls 1 i 
2. Aquests canvis suposen noves taules de matèries. 

FACULTAT 
D’INFERMERIA

MÀSTER DE CIÈNCIES DE LA 
INFERMERIA (1860)
MÀSTER D’INVESTIGACIÓ EN 
CIÈNCIES DE LA INFERMERIA 
(1861)

Modificació en l’assignació de la docència de l’assignatura 
18605301-18615301 Treball de Fi de Màster. S’afegeix el 
departament N120 Gestió d’Empreses.

Aquest canvi té efectes a partir del curs acadèmic 2011-12.
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ProPosta de Programes de doctorat

Centre Doctorat Modificació sol·licitada

FACULTAT DE 
MEDICINA I 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT

BIOMEDICINA

25/04/2012: Donar d’alta els directors de tesi següents en les línies 
de recerca indicades:

-Dr. Raúl Beltrán Debón: “Bases moleculars i fisiològiques de 
l’arteriosclerosi”
-Dr. Pedro Zaballos Diego: “Recerca en dermatologia”

Donar d’alta la línia de recerca següent, en l’àrea de Dermatologia: 
“Recerca en dermatologia”.

11/05/2012: Ampliar el nombre màxim d’admissió d’estudiants a 
90.

Donar de baixa la Dra. Glòria Morelló Castro

06/06/2012: Donar d’alta el Dr. Luis Roberto Collado González 
com a director de tesi en la línia de recerca “Aplicació de tècniques 
moleculars en la taxonomia i epidemiologia d’Aeromonas i/o 
Arcobacter”

FACULTAT DE 
QUÍMICA

CIÈNCIA I TECNOLOGIA 
QUÍMICA

19/06/2012: Donar d’alta el Dr. Bruno Chaudret (Laboratoire de 
Chimie de Coordination CNRS) com a director de tesi

FACULTAT 
D’INFERMERIA

CIÈNCIES DE LA 
INFERMERIA

15/06/2012: Donar d’alta els directors de tesi següents en les línies 
de recerca indicades:

-Dra. Miriam de la Flor: “Estudis de dones i gènere. Estudis de 
l’àmbit professional i de la salut de les dones”
-Dra. Teresa Salvadó: “Investigació en infermeria familiar i 
comunitària”
-Dr. Lluís Zaeda: “Metodologia i aplicacions de la recerca en 
infermeria de salut mental i addiccions”

FACULTAT 
D’ECONOMIA I 
EMPRESA

ECONOMIA I EMPRESA

11/05/2012: Afegir el següent punt als criteris específics d’admissió 
al doctorat d’Economia i Empresa:

“Haver obtingut el diploma d’estudis avançats (DEA) o certificat que 
acrediti la suficiència investigadora en un programa de doctorat de 
l’àmbit de l’Economia i l’Empresa”

ESCOLA TÈCNICA 
SUPERIOR 
D’ENGINYERIA

ENGINYERIA 
INFORMÀTICA

11/05/2012: Donar d’alta els directors de tesi següents en les línies 
de recerca indicades:

-Dr. Jean-Pierre Deschamps, “Visió artificial intel·ligent, robòtica 
d’exploració i robòtica cooperativa”
-Dr. Dino Pedrischi, “Criptografia i aplicacions criptogràfiques, 
comerç electrònic segur, protecció de la privadesa i de la propietat 
intel·lectual”

Donar de baixa els directors de tesi següents:
-Dr. Vicenç Torra
-Dr. René Alquézar
-Dra. Karina Gibert
-Dr. Francesc Sebé

FACULTAT DE 
TURISME I 
GEOGRAFIA

TURISME I OCI

20/04/2012: Donar d’alta la línia de recerca i director de tesi 
següents:

Línia de recerca: “Comportament del consumidor” 
Director de tesi: Dr. Gerard Ryan (Departament de Gestió 
d’Empreses)
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modificacions de Plans d’estudis
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3. S’aproven les Normatives d’accés i admissió dels màsters de nova implantació 
del curs acadèmic 2012-13

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Servei de Gestió Acadèmica 

Pàgina 1 / 3

NORMATIVA D'ACCÉS I ADMISSIÓ A MÀSTER 

Títol del Màster: INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA INFERMERIA 

ACCÉS 

Nº places:
El nombre de places ofertes a la URV és de 40.  

Titulacions des de les quals es pot accedir:

- Titulats universitaris oficials de Grau o Diplomats en Infermeria 
- Titulats universitaris oficials amb titulacions afins en l’àmbit de Ciències de la Salut. 
- Titulats oficials amb títol expedit per una institució d’ensenyament superior de l’EEES, 

que faculta en el país expedidor l’accés a màster. 
- 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 ensenyaments de postgrau. 

PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ 

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés
L’òrgan encarregat de la gestió del procés serà la Facultat d’Infermeria 

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 
Un cop realitzada la preinscripció aportar a la secretaria del Centre en un termini de 7 dies, 
personalment o per correu postal, la següent documentació: 

Documentació genèrica (veure apartat d’informació addicional) 
En el cas del Currículum vitae, és imprescindible seguir el model disponible a la web 
de la Facultat d’Infermeria, el trobareu a:

http://www.eui.urv.cat/nou_master_ciencies_infermeria.html

No és necessari adjuntar còpia de la documentació esmentada en el currículum vitae, 
la Comissió de Selecció al Màster es reserva el dret de demanar les acreditacions que 
consideri oportunes durant el procés de la selecció si s'escau. 

Documentació específica: no es requereix 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Servei de Gestió Acadèmica 

Pàgina 2 / 3

Lloc de presentació 

La instància i la documentació s’haurà de presentar a la secretaria de la Facultat 
d’Infermeria:

-  Adreça: Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona 
-  Telèfon: 977 29 94 41 
-  Fax:      977 29 94 01 
-  Correu electrònic: secinf@urv.cat 
-  Horari d’atenció: de 10 a 13 hores de dilluns a divendres 

CRITERIS DE SELECCIÓ 

La selecció dels preinscrits es realitzarà, tenint en compte els criteris següents: 
- Expedient acadèmic
- Activitat assistencial
- Experiència docent i de recerca
- Experiència en llocs de gestió
- Formació i mobilitat

No obstant, si no hi ha situació d’insuficiència de places, l’òrgan de selecció podrà admetre 
als alumnes sense necessitat de prioritzar-los en funció dels seus mèrits.

ÒRGAN DE SELECCIÓ 

L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds serà una Comissió formada per: 

- Degana de la Facultat d’Infermeria, o persona en qui delegui (president) 
- Coordinadora del Màster en Investigació en Ciències de la Infermeria 
- Directora del departament d’Infermeria de la URV 
- Quatre professores del departament d’Infermeria 
- Un professor del departament de Gestió d’Empreses implicat en la docència del 

màster
- La Cap de la secretaria, que actuarà com a secretària tècnica 

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. 

La publicació dels llistats es complementarà amb la notificació individualitzada als 
interessats sobre la sol·licitud d'admissió.  Els alumnes rebran una notificació amb la seva 
admissió i se'ls convocarà a una reunió informativa on la coordinadora els recomanarà els 
crèdits a cursar.
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. 
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UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
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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. 
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MATRÍCULA 

La matrícula es durà a terme en els terminis establerts al calendari. 
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NORMATIVA D'ACCÉS I ADMISSIÓ A MÀSTER 

Títol del Màster: Comunicació Estratègica en la societat del risc 

Programa oficial de Postgrau: Estudis en Comunicació

ACCÉS 

Nombre places: El nombre de places ofertes és de 30 

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

- Titulats universitaris oficials de Grau o Llicenciats.  
- Titulats universitaris oficials de Grau o Diplomats. 
- 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. 

A més de les titulacions, es podran requerir cursar complements formatius en funció de la 
formació prèvia acreditada pels estudiants. 

- Es requerirà que cursin Complements Formatius a tots els estudiants que no provinguin de 
titulacions de comunicació o no tinguin experiència professional en aquest sector. 

- Els Complements Formatius requerits (6 crèdits) no formen part dels 60 Crèdits del 
Màster.

La Universitat dóna difusió de les vies d'accés a través de la web i les guies docents. Per 
altra banda es distribueixen fullets entre els possibles candidats. 

PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ 

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés 
L’òrgan encarregat de la gestió del procés serà la Facultat de Lletres.

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.

Documentació genèrica (consulteu a l’apartat d’informació addicional)
Documentació específica: 

Carta de motivació 
Acreditació del coneixement d’espanyol equivalent al nivell B.1 (per 
candidats que no siguin de parla espanyola) 
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Lloc de presentació 
La instància i la documentació s’haurà de presentar a la secretaria de la Facultat de Lletres 

- Adreça: Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona 
- Telèfon: 977 55 97 97 
- Correu electrònic: capsfll@urv.cat 
- Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 13h i dilluns i dimecres de 16 a 17h 

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

1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 4 punts, d'acord amb l'ordre següent:  
a. Titulats de l'àmbit de la Comunicació: fins a un màxim de 4 punts,  
b. Titulats de l'àmbit de les Ciències Socials i Humanitats (excepte Comunicació): 

fins a un màxim de 3 punts, 
c. Altres: 2 punts.  

2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés 
al màster: fins a un màxim de 2,5 punts. 

3. Motivació i preparació específica per a cursar el màster: fins a un màxim de 2,5 
punts. Per a valorar aquest mèrit es requerirà al/la candidat/a la presentació del 
currículum vitae, i/o la realització d'una entrevista personal. 

4. Nivell d'anglès superior al B1: fins a un màxim de 1 punt.  
La Comissió d’Admissió al Màster podrà establir mecanismes addicionals a la 
presentació de certificats de coneixement d’idiomes, tals com entrevistes  o proves de 
nivell.

No obstant això, si no hi ha situació d'insuficiència de places, l'òrgan d'admissió podrà 
admetre estudiants sense necessitat de prioritzar els en funció dels mèrits. 

ÒRGAN DE SELECCIÓ 
L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds serà una Comissió formada per: 
- Director/a del Programa Oficial de Postgrau (o persona en qui delegui)  
- Coordinador/a del Màster (o persona en qui delegui)  
- Coordinador/a del Doctorat (o persona en qui delegui)  
- Cap de Secretaria (o persona en qui delegui) (com secretari tècnic) 

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. 

La publicació dels llistats es complementarà amb la notificació individualitzada als 
interessats sobre la sol·licitud d'admissió.  Els alumnes rebran una notificació amb la seva 
admissió i se'ls comunicarà els crèdits a cursar.  

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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Lloc de presentació 
La instància i la documentació s’haurà de presentar a la secretaria de la Facultat de Lletres 

- Adreça: Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona 
- Telèfon: 977 55 97 97 
- Correu electrònic: capsfll@urv.cat 
- Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 13h i dilluns i dimecres de 16 a 17h 

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

1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 4 punts, d'acord amb l'ordre següent:  
a. Titulats de l'àmbit de la Comunicació: fins a un màxim de 4 punts,  
b. Titulats de l'àmbit de les Ciències Socials i Humanitats (excepte Comunicació): 

fins a un màxim de 3 punts, 
c. Altres: 2 punts.  

2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés 
al màster: fins a un màxim de 2,5 punts. 

3. Motivació i preparació específica per a cursar el màster: fins a un màxim de 2,5 
punts. Per a valorar aquest mèrit es requerirà al/la candidat/a la presentació del 
currículum vitae, i/o la realització d'una entrevista personal. 

4. Nivell d'anglès superior al B1: fins a un màxim de 1 punt.  
La Comissió d’Admissió al Màster podrà establir mecanismes addicionals a la 
presentació de certificats de coneixement d’idiomes, tals com entrevistes  o proves de 
nivell.

No obstant això, si no hi ha situació d'insuficiència de places, l'òrgan d'admissió podrà 
admetre estudiants sense necessitat de prioritzar els en funció dels mèrits. 

ÒRGAN DE SELECCIÓ 
L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds serà una Comissió formada per: 
- Director/a del Programa Oficial de Postgrau (o persona en qui delegui)  
- Coordinador/a del Màster (o persona en qui delegui)  
- Coordinador/a del Doctorat (o persona en qui delegui)  
- Cap de Secretaria (o persona en qui delegui) (com secretari tècnic) 

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. 

La publicació dels llistats es complementarà amb la notificació individualitzada als 
interessats sobre la sol·licitud d'admissió.  Els alumnes rebran una notificació amb la seva 
admissió i se'ls comunicarà els crèdits a cursar.  

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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NORMATIVA D'ACCÉS I ADMISSIÓ A MÀSTER 

Títol del Màster: MÀSTER EN DIRECCIÓ D’EMPRESES 

Programa oficial de Postgrau: Economia i Empresa 

ACCÉS 

Nombre places: El nombre de places ofertes és de 30. 

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

Títol universitari oficial de Grau en l’àmbit de l’Economia o l’Empresa 
Títol universitari oficial de Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials 
Títol universitari oficial de Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses 
Títol universitari oficial de Llicenciat en Economia 
Títol universitari oficial de Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres 
Títol universitari oficial de Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat 
Títol universitari oficial de Diplomat en Ciències Empresarials 
Títol estranger que, amb independència de la seva denominació, ha proporcionat a 
l’estudiant formació en l’àmbit de l’Economia o l’Empresa expedit per una institució 
d’ensenyament superior de l’EEES sempre que en el país expedidor faculti per a l’accés 
a ensenyaments de Màster 
Títol estranger que, amb independència de la seva denominació, ha proporcionat a 
l’estudiant formació en l’àmbit de l’Economia o l’Empresa expedit per una institució 
d’ensenyament superior aliena a l’EEES, no homologat, prèvia comprovació per part 
de la universitat que, en el país expedidor, faculta per a l’accés a ensenyaments de 
postgrau

PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ 

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés 
L’òrgan encarregat de la gestió del procés serà l’I-Center per als estudiants que accedeixen 
amb títol estranger i la secretaria de la Facultat d’Economia i Empresa per a 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.

Documentació genèrica (consulteu a l’apartat d’informació addicional)

Documentació específica: 
Carta de motivació 
La carta haurà d’exposar els objectius que el porten a presentar la seva 
preinscripció al màster per tal que la comissió de selecció pugui comparar les 
expectatives del candidat amb els objectius del programa de formació i valorar la 
idoneïtat de la seva incorporació al màster. 
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Acreditació nivell B1 d’anglès o equivalent o superior. Estaran exempts d’aquesta 
acreditació: 
- Els que accedeixin amb un títol universitari oficial de Grau per la URV 
- Els que acreditin haver cursat estudis universitaris previs en llengua anglesa 
- Els estudiants de nacionalitat estrangera d’un país de parla anglesa 

Acreditació coneixement de l’espanyol o el català (només per a estudiants 
estrangers procedents de països no iberoamericans)
En el cas que no es pogués acreditar aquest coneixement, es realitzarà una 
entrevista, prèvia a la selecció dels estudiants en una d’aquestes dues llengües, 
a triar pel candidat. L’entrevista es podrà realitzar per qualsevol mitjà que la 
comissió de selecció estimi adequada.  

Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del Màster 
(cursos, seminaris o altres activitats de formació), si escau. 

Acreditació d’experiència laboral en l’àmbit de la formació del Màster, si escau. 

Acreditació d’altres mèrits presentats en el Currículum Vitae, si escau. 

Lloc de presentació 
La instància i la documentació s’haurà de presentar a la secretaria de la Facultat d’Economia 
i Empresa. 

- Adreça: Av. de la Universitat, núm. 1 / 43204 - REUS 
- Telèfon: 977- 759803 
- Fax: 977 - 759856 
- Correu electrònic: capsfcee@urv.cat 
- Horari d’atenció: De dilluns a Divendres de 10h a 13h 
         Dilluns, dimarts i dimecres de 16h a 18h  

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

Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés 
al màster: fins a un màxim de 50 punts. 
Altres titulacions universitàries: fins a un màxim de 10 punts. 
Nivell d’anglès superior al mínim exigit (acreditat documentalment): fins a un màxim 
de 10 punts. 
Formació complementària (curs, seminaris o altres activitats de formació, 
acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un 
màxim de 10 punts. 
Experiència laboral en l’àmbit de la formació del màster: fins a un màxim de 10 
punts.
Altres mèrits: fins a un màxim de 10 punts. 

ÒRGAN DE SELECCIÓ 
L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds serà una Comissió formada per: 

President:
Degà/ana del centre o persona en qui delegui 

Vocals:
Coordinador/a del màster 
Director/a del departament de Gestió d’Empreses o persona en qui delegui 
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Acreditació nivell B1 d’anglès o equivalent o superior. Estaran exempts d’aquesta 
acreditació: 
- Els que accedeixin amb un títol universitari oficial de Grau per la URV 
- Els que acreditin haver cursat estudis universitaris previs en llengua anglesa 
- Els estudiants de nacionalitat estrangera d’un país de parla anglesa 

Acreditació coneixement de l’espanyol o el català (només per a estudiants 
estrangers procedents de països no iberoamericans)
En el cas que no es pogués acreditar aquest coneixement, es realitzarà una 
entrevista, prèvia a la selecció dels estudiants en una d’aquestes dues llengües, 
a triar pel candidat. L’entrevista es podrà realitzar per qualsevol mitjà que la 
comissió de selecció estimi adequada.  

Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del Màster 
(cursos, seminaris o altres activitats de formació), si escau. 

Acreditació d’experiència laboral en l’àmbit de la formació del Màster, si escau. 

Acreditació d’altres mèrits presentats en el Currículum Vitae, si escau. 

Lloc de presentació 
La instància i la documentació s’haurà de presentar a la secretaria de la Facultat d’Economia 
i Empresa. 

- Adreça: Av. de la Universitat, núm. 1 / 43204 - REUS 
- Telèfon: 977- 759803 
- Fax: 977 - 759856 
- Correu electrònic: capsfcee@urv.cat 
- Horari d’atenció: De dilluns a Divendres de 10h a 13h 
         Dilluns, dimarts i dimecres de 16h a 18h  

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

Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés 
al màster: fins a un màxim de 50 punts. 
Altres titulacions universitàries: fins a un màxim de 10 punts. 
Nivell d’anglès superior al mínim exigit (acreditat documentalment): fins a un màxim 
de 10 punts. 
Formació complementària (curs, seminaris o altres activitats de formació, 
acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un 
màxim de 10 punts. 
Experiència laboral en l’àmbit de la formació del màster: fins a un màxim de 10 
punts.
Altres mèrits: fins a un màxim de 10 punts. 

ÒRGAN DE SELECCIÓ 
L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds serà una Comissió formada per: 

President:
Degà/ana del centre o persona en qui delegui 

Vocals:
Coordinador/a del màster 
Director/a del departament de Gestió d’Empreses o persona en qui delegui 
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Secretari/ària 
Cap de la Secretaria del centre. Actuarà com secretari/ària tècnic/a, amb veu i 

sense vot. 

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. 

Els alumnes admesos rebran una notificació amb la seva admissió i se'ls comunicarà els 
crèdits a cursar.

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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NORMATIVA D'ACCÉS I ADMISSIÓ A MÀSTER 

Títol del Màster: MÀSTER EN ECONOMIA 

Programa oficial de Postgrau: Economia i Empresa 

ACCÉS 

Nombre places: El nombre de places ofertes és de 30. 

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

Títol universitari oficial de Grau en l’àmbit de l’Economia o l’Empresa 
Títol universitari oficial de Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials 
Títol universitari oficial de Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses 
Títol universitari oficial de Llicenciat en Economia 
Títol universitari oficial de Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres 
Títol universitari oficial de Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat 
Títol universitari oficial de Diplomat en Ciències Empresarials 
Títol estranger que, amb independència de la seva denominació, ha proporcionat a 
l’estudiant formació en l’àmbit de l’Economia o l’Empresa expedit per una institució 
d’ensenyament superior de l’EEES sempre que en el país expedidor faculti per a l’accés 
a ensenyaments de Màster 
Títol estranger que, amb independència de la seva denominació, ha proporcionat a 
l’estudiant formació en l’àmbit de l’Economia o l’Empresa expedit per una institució 
d’ensenyament superior aliena a l’EEES, no homologat, prèvia comprovació per part 
de la universitat que, en el país expedidor, faculta per a l’accés a ensenyaments de 
postgrau

PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ 

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés 
L’òrgan encarregat de la gestió del procés serà l’I-Center per als estudiants que accedeixen 
amb títol estranger i la secretaria de la Facultat d’Economia i Empresa per a 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.

Documentació genèrica (consulteu a l’apartat d’informació addicional)

Documentació específica: 
Carta de motivació 
La carta haurà d’exposar els objectius que el porten a presentar la seva 
preinscripció al màster per tal que la comissió de selecció pugui comparar les 
expectatives del candidat amb els objectius del programa de formació i valorar la 
idoneïtat de la seva incorporació al màster. 
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Acreditació nivell B1 d’anglès o equivalent o superior. Estaran exempts d’aquesta 
acreditació: 
- Els que accedeixin amb un títol universitari oficial de Grau per la URV 
- Els que acreditin haver cursat estudis universitaris previs en llengua anglesa 
- Els estudiants de nacionalitat estrangera d’un país de parla anglesa 

Acreditació coneixement de l’espanyol o el català (només per a estudiants 
estrangers procedents de països no iberoamericans)
En el cas que no es pogués acreditar aquest coneixement, es realitzarà una 
entrevista, prèvia a la selecció dels estudiants en una d’aquestes dues llengües, 
a triar pel candidat. L’entrevista es podrà realitzar per qualsevol mitjà que la 
comissió de selecció estimi adequada. 

Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del Màster 
(cursos, seminaris o altres activitats de formació), si escau. 

Acreditació d’experiència laboral en l’àmbit de la formació del Màster, si escau. 

Acreditació d’altres mèrits presentats en el Currículum Vitae, si escau. 

Lloc de presentació 
La instància i la documentació s’haurà de presentar a la secretaria de la Facultat d’Economia 
i Empresa. 

- Adreça: Av. de la Universitat, núm. 1 / 43204 - REUS 
- Telèfon: 977- 759803 
- Fax: 977 - 759856 
- Correu electrònic: capsfcee@urv.cat 
- Horari d’atenció: De dilluns a Divendres de 10h a 13h 
         Dilluns, dimarts i dimecres de 16h a 18h  

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

Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al 
màster: fins a un màxim de 50 punts. 
Altres titulacions universitàries: fins a un màxim de 10 punts. 
Nivell d’anglès superior al mínim exigit (acreditat documentalment): fins a un màxim 
de 10 punts. 
Formació complementària (curs, seminaris o altres activitats de formació, acreditades 
documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 10 
punts.
Experiència laboral en l’àmbit de la formació del màster: fins a un màxim de 10 punts. 
Altres mèrits: fins a un màxim de 10 punts. 

ÒRGAN DE SELECCIÓ 
L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds serà una Comissió formada per: 

President:
Degà/ana del centre o persona en qui delegui 

Vocals:
Coordinador/a del màster 
Director/a del departament d’Economia o persona en qui delegui 

Secretari/ària 
Cap de la Secretaria del centre. Actuarà com secretari/ària tècnic/a, amb veu i 

sense vot. 
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Acreditació nivell B1 d’anglès o equivalent o superior. Estaran exempts d’aquesta 
acreditació: 
- Els que accedeixin amb un títol universitari oficial de Grau per la URV 
- Els que acreditin haver cursat estudis universitaris previs en llengua anglesa 
- Els estudiants de nacionalitat estrangera d’un país de parla anglesa 

Acreditació coneixement de l’espanyol o el català (només per a estudiants 
estrangers procedents de països no iberoamericans)
En el cas que no es pogués acreditar aquest coneixement, es realitzarà una 
entrevista, prèvia a la selecció dels estudiants en una d’aquestes dues llengües, 
a triar pel candidat. L’entrevista es podrà realitzar per qualsevol mitjà que la 
comissió de selecció estimi adequada. 

Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del Màster 
(cursos, seminaris o altres activitats de formació), si escau. 

Acreditació d’experiència laboral en l’àmbit de la formació del Màster, si escau. 

Acreditació d’altres mèrits presentats en el Currículum Vitae, si escau. 

Lloc de presentació 
La instància i la documentació s’haurà de presentar a la secretaria de la Facultat d’Economia 
i Empresa. 

- Adreça: Av. de la Universitat, núm. 1 / 43204 - REUS 
- Telèfon: 977- 759803 
- Fax: 977 - 759856 
- Correu electrònic: capsfcee@urv.cat 
- Horari d’atenció: De dilluns a Divendres de 10h a 13h 
         Dilluns, dimarts i dimecres de 16h a 18h  

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

Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al 
màster: fins a un màxim de 50 punts. 
Altres titulacions universitàries: fins a un màxim de 10 punts. 
Nivell d’anglès superior al mínim exigit (acreditat documentalment): fins a un màxim 
de 10 punts. 
Formació complementària (curs, seminaris o altres activitats de formació, acreditades 
documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 10 
punts.
Experiència laboral en l’àmbit de la formació del màster: fins a un màxim de 10 punts. 
Altres mèrits: fins a un màxim de 10 punts. 

ÒRGAN DE SELECCIÓ 
L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds serà una Comissió formada per: 

President:
Degà/ana del centre o persona en qui delegui 

Vocals:
Coordinador/a del màster 
Director/a del departament d’Economia o persona en qui delegui 

Secretari/ària 
Cap de la Secretaria del centre. Actuarà com secretari/ària tècnic/a, amb veu i 

sense vot. 
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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. 

Els alumnes admesos rebran una notificació amb la seva admissió i se'ls comunicarà els 
crèdits a cursar.

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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NORMATIVA D'ACCÉS I ADMISSIÓ A MÀSTER 

Títol del Màster: MÀSTER EN GESTIÓ D’EMPRESES 

Programa oficial de Postgrau: Economia i Empresa 

ACCÉS 

Nombre places: El nombre de places ofertes és de 30. 

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

Títol universitari oficial de Grau en un àmbit diferent al de l’Economia o l’Empresa 
Títol universitari oficial d’Enginyer o Enginyer Tècnic, o Llicenciat o Diplomat en un 
àmbit diferent al de l’Economia o l’Empresa. 
Títol estranger en un àmbit diferent al de l’Economia o l’Empresa expedit per una 
institució d’ensenyament superior de l’EEES sempre que en el país expedidor faculti 
per a l’accés a ensenyaments de Màster 
Títol estranger en un àmbit diferent al de l’Economia o l’Empresa expedit per una 
institució d’ensenyament superior aliena a l’EEES, no homologat, prèvia comprovació 
per part de la universitat que, en el país expedidor, faculta per a l’accés a 
ensenyaments de postgrau. 

PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ 

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés 
L’òrgan encarregat de la gestió del procés serà l’I-Center per als estudiants que accedeixen 
amb títol estranger i la secretaria de la Facultat d’Economia i Empresa per a 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.

Documentació genèrica (consulteu a l’apartat d’informació addicional)

Documentació específica: 
Carta de motivació 
La carta haurà d’exposar els objectius que el porten a presentar la seva 
preinscripció al màster per tal que la comissió de selecció pugui comparar les 
expectatives del candidat amb els objectius del programa de formació i valorar la 
idoneïtat de la seva incorporació al màster. 

Acreditació nivell B1 d’anglès o equivalent o superior. Estaran exempts d’aquesta 
acreditació: 
- Els que accedeixin amb un títol universitari oficial de Grau per la URV 
- Els que acreditin haver cursat estudis universitaris previs en llengua anglesa 
- Els estudiants de nacionalitat estrangera d’un país de parla anglesa 
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Acreditació coneixement de l’espanyol o el català (només per a estudiants 
estrangers procedents de països no iberoamericans)
En el cas que no es pogués acreditar aquest coneixement, es realitzarà una 
entrevista, prèvia a la selecció dels estudiants en una d’aquestes dues llengües, 
a triar pel candidat. L’entrevista es podrà realitzar per qualsevol mitjà que la 
comissió de selecció estimi adequada.  

Acreditació de formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de 
formació), si escau. 

Acreditació d’experiència laboral, si escau. 

Acreditació d’altres mèrits presentats en el Currículum Vitae, si escau. 

Lloc de presentació 
La instància i la documentació s’haurà de presentar a la secretaria de la Facultat d’Economia 
i Empresa. 

- Adreça: Av. de la Universitat, núm. 1 / 43204 - REUS 
- Telèfon: 977- 759803 
- Fax: 977 - 759856 
- Correu electrònic: capsfcee@urv.cat 
- Horari d’atenció: De dilluns a Divendres de 10h a 13h 
         Dilluns, dimarts i dimecres de 16h a 18h  

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

Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al 
màster: fins a un màxim de 50 punts. 
Altres titulacions universitàries: fins a un màxim de 10 punts. 
Nivell d’anglès superior al mínim exigit (acreditat documentalment): fins a un màxim 
de 10 punts. 
Formació complementària (curs, seminaris o altres activitats de formació, acreditades 
documentalment): fins a un màxim de 10 punts. 
Experiència laboral: fins a un màxim de 10 punts. 
Altres mèrits: fins a un màxim de 10 punts. 

ÒRGAN DE SELECCIÓ 
L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds serà una Comissió formada per: 

President:
Degà/ana del centre o persona en qui delegui 

Vocals:
Coordinador/a del màster 
Director/a del departament de Gestió d’Empreses o persona en qui delegui 
Director/a del departament d’Economia o persona en qui delegui 

Secretari/ària 
Cap de la Secretaria del centre. Actuarà com secretari/ària tècnic/a, amb veu i 

sense vot. 

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. 
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Acreditació coneixement de l’espanyol o el català (només per a estudiants 
estrangers procedents de països no iberoamericans)
En el cas que no es pogués acreditar aquest coneixement, es realitzarà una 
entrevista, prèvia a la selecció dels estudiants en una d’aquestes dues llengües, 
a triar pel candidat. L’entrevista es podrà realitzar per qualsevol mitjà que la 
comissió de selecció estimi adequada.  

Acreditació de formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de 
formació), si escau. 

Acreditació d’experiència laboral, si escau. 

Acreditació d’altres mèrits presentats en el Currículum Vitae, si escau. 

Lloc de presentació 
La instància i la documentació s’haurà de presentar a la secretaria de la Facultat d’Economia 
i Empresa. 

- Adreça: Av. de la Universitat, núm. 1 / 43204 - REUS 
- Telèfon: 977- 759803 
- Fax: 977 - 759856 
- Correu electrònic: capsfcee@urv.cat 
- Horari d’atenció: De dilluns a Divendres de 10h a 13h 
         Dilluns, dimarts i dimecres de 16h a 18h  

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

Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al 
màster: fins a un màxim de 50 punts. 
Altres titulacions universitàries: fins a un màxim de 10 punts. 
Nivell d’anglès superior al mínim exigit (acreditat documentalment): fins a un màxim 
de 10 punts. 
Formació complementària (curs, seminaris o altres activitats de formació, acreditades 
documentalment): fins a un màxim de 10 punts. 
Experiència laboral: fins a un màxim de 10 punts. 
Altres mèrits: fins a un màxim de 10 punts. 

ÒRGAN DE SELECCIÓ 
L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds serà una Comissió formada per: 

President:
Degà/ana del centre o persona en qui delegui 

Vocals:
Coordinador/a del màster 
Director/a del departament de Gestió d’Empreses o persona en qui delegui 
Director/a del departament d’Economia o persona en qui delegui 

Secretari/ària 
Cap de la Secretaria del centre. Actuarà com secretari/ària tècnic/a, amb veu i 

sense vot. 

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. 
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Els alumnes admesos rebran una notificació amb la seva admissió i se'ls comunicarà els 
crèdits a cursar.

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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NORMATIVA D'ACCÉS I ADMISSIÓ A MÀSTER 

Títol del Màster: Dret de l’Empresa i de la Contractació

Programa oficial de Postgrau: Dret

ACCÉS 

Nombre places: El nombre de places ofertes és de 30 

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

- Titulats universitaris oficials de Grau o Llicenciats en Dret, Ciències del Treball, 
Administració i Direcció  d’Empreses, Economia i en àmbits afins. 

- Titulats universitaris oficials de Grau o Diplomats en Ciències Empresarials, Relacions 
Laborals i Ocupació i en àmbits afins. 

- Titulats oficials amb títol expedit per una institució d’ensenyament superior de l’EEES, 
que faculta en el país expedidor per a l’accés a màster. 

- 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 per a l’accés a ensenyaments de 
postgrau.

Altres requisits:

Per a ser admesos al màster: 

- els estudiants preinscrits de països que no siguin de parla espanyola hauran 
d’acreditar un coneixement d’espanyol equivalent al nivell B1. 

PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ 

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés 
L’òrgan encarregat de la gestió del procés serà la Facultat de Ciències Jurídiques. 

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.

Documentació genèrica (consulteu a l’apartat d’informació addicional)
Documentació específica: 

Acreditació del coneixement de llengües estrangeres 
Cartes de motivació o recomanació 
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Per l’alumnat estranger, acreditació del nivell de coneixement del castellà 
o del català.  

Lloc de presentació 
La instància i la documentació s’haurà de presentar a la secretaria de la Facultat de Ciències 
Jurídiques:

- Adreça: Av. Catalunya, 35 
 43002 Tarragona 
- Telèfon: 977 558 387 – 977 558 388 – 977 558 397 
- Correu electrònic: secjur@urv.cat 
- Horari d’atenció: de 10 a 13 hores (de dilluns a divendres) 
                          de 16 a 17:30h (dilluns i dimecres) 

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

1. Idoneïtat del títol d’accés: fins a un màxim de 60 punts, d’acord amb l’ordre 
següent:

a. Titulats en Dret: fins a un màxim de 60 punts, 

b. Titulats d’altres àmbits: fins a un màxim de 30 punts, 

2. Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés 
al màster: fins a un màxim de 20 punts. 

3. Coneixement d’altres idiomes diferents als d’impartició del màster: fins a un màxim 
de 10 punts. La Comissió d’Admissió al màster podrà establir mecanismes 
addicionals a la presentació de certificats de coneixement d’idiomes, com ara 
entrevistes o proves de nivell. 

4. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, 
acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un 
màxim  de 10 punts. 

No obstant, si no hi ha manca de places, l’òrgan d’admissió podrà admetre estudiants sense 
necessitat de prioritzar-les en funció dels mèrits. 

ÒRGAN DE SELECCIÓ 
L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds serà una Comissió formada per: 

- Responsable del Programa Oficial de Postgrau (President/a) 

- Coordinador/a acadèmic del Màster 

- Director/a del Departament de Dret Privat, Processal i Financer   

- Responsable de Secretaria (Secretari/ària) 

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. 
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Per l’alumnat estranger, acreditació del nivell de coneixement del castellà 
o del català.  

Lloc de presentació 
La instància i la documentació s’haurà de presentar a la secretaria de la Facultat de Ciències 
Jurídiques:

- Adreça: Av. Catalunya, 35 
 43002 Tarragona 
- Telèfon: 977 558 387 – 977 558 388 – 977 558 397 
- Correu electrònic: secjur@urv.cat 
- Horari d’atenció: de 10 a 13 hores (de dilluns a divendres) 
                          de 16 a 17:30h (dilluns i dimecres) 

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

1. Idoneïtat del títol d’accés: fins a un màxim de 60 punts, d’acord amb l’ordre 
següent:

a. Titulats en Dret: fins a un màxim de 60 punts, 

b. Titulats d’altres àmbits: fins a un màxim de 30 punts, 

2. Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés 
al màster: fins a un màxim de 20 punts. 

3. Coneixement d’altres idiomes diferents als d’impartició del màster: fins a un màxim 
de 10 punts. La Comissió d’Admissió al màster podrà establir mecanismes 
addicionals a la presentació de certificats de coneixement d’idiomes, com ara 
entrevistes o proves de nivell. 

4. Formació complementària (cursos, seminaris o altres activitats de formació, 
acreditades documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un 
màxim  de 10 punts. 

No obstant, si no hi ha manca de places, l’òrgan d’admissió podrà admetre estudiants sense 
necessitat de prioritzar-les en funció dels mèrits. 

ÒRGAN DE SELECCIÓ 
L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds serà una Comissió formada per: 

- Responsable del Programa Oficial de Postgrau (President/a) 

- Coordinador/a acadèmic del Màster 

- Director/a del Departament de Dret Privat, Processal i Financer   

- Responsable de Secretaria (Secretari/ària) 

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. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
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La publicació dels llistats es complementarà amb la notificació individualitzada als 
interessats sobre la sol·licitud d'admissió.  Els alumnes rebran una notificació amb la seva 
admissió i se'ls comunicarà els crèdits a cursar.  

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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NORMATIVA D'ACCÉS I ADMISSIÓ A MÀSTER 

Títol del Màster: NUTRICIÓ I METABOLISME (Interuniversitari) 

Programa oficial de Postgrau: Nutrició i Metabolisme 

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 dia 7 d’abril de 2006. 

La Normativa ha estat actualitzada i aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i 
Científica, delegada del Consell de Govern, el 14 de febrer de 2008.

ACCÉS 

Nº places:
El nombre de places ofertes és de 60. 

Titulacions des de les quals es pot accedir:
- Titulats universitaris oficials de Grau o Llicenciats en Bioquímica, Biotecnologia, 

Medicina, Biologia, Química, Enologia, Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments i 
Veterinària.

- Titulats universitaris oficials de Grau o Diplomats en Nutrició Humana i Dietètica i 
Infermeria. 

- Titulats en àmbits afins als esmentats. 
- 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. 

PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ 

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés
L’òrgan encarregat de la gestió del procés serà la Facultat de Química. 

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

Documents a adjuntar 
El documents caldrà que es presentin abans que finalitzi el període de preinscripció 
corresponent.

Documentació genèrica (consulteu a l’apartat d’informació addicional) 
Documentació específica: 

Carta de motivació (model normalitzat disponible a la web). 

Lloc de presentació 
La instància i la documentació s’haurà de presentar a la secretaria de Facultat de Química. 
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-  Adreça: Campus Sescelades, Marcel·lí Domingo, s/n 43007 Tarragona 
-  Telèfon:977 55 95 16 
-  Correu electrònic: pilar.garcia@urv.cat 
-  Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores 

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

- Expedient acadèmic (80%) 
- Currículum Vitae (10%) 
- La motivació exposada (10%) 

Les sol·licituds s’ordenaran en funció de la puntuació obtinguda. Cas que quedessin places 
vacants en el primer període de preinscripció s’obrirà un segon període amb el mateix criteri 
de selecció.  

No obstant, si no hi ha situació d’insuficiència de places, l’òrgan de selecció podrà admetre 
als alumnes sense necessitat de prioritzar-los en funció dels seus mèrits. 

ÒRGAN DE SELECCIÓ
L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds es una Comissió formada per: 

- Coordinador del Màster (president) 
- 7 membres representatius i proporcionals, al grau de participació, dels diferents 

grups de recerca implicats. 
- El/la Cap de la secretaria, que actuarà com a secretari/ària tècnic/a 

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. 

La publicació dels llistats es complementarà amb la notificació individualitzada als 
interessats sobre la sol·licitud d'admissió.  Els alumnes rebran una notificació amb la seva 
admissió i se'ls comunicarà els crèdits a cursar.  

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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-  Adreça: Campus Sescelades, Marcel·lí Domingo, s/n 43007 Tarragona 
-  Telèfon:977 55 95 16 
-  Correu electrònic: pilar.garcia@urv.cat 
-  Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores 

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

- Expedient acadèmic (80%) 
- Currículum Vitae (10%) 
- La motivació exposada (10%) 

Les sol·licituds s’ordenaran en funció de la puntuació obtinguda. Cas que quedessin places 
vacants en el primer període de preinscripció s’obrirà un segon període amb el mateix criteri 
de selecció.  

No obstant, si no hi ha situació d’insuficiència de places, l’òrgan de selecció podrà admetre 
als alumnes sense necessitat de prioritzar-los en funció dels seus mèrits. 

ÒRGAN DE SELECCIÓ
L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds es una Comissió formada per: 

- Coordinador del Màster (president) 
- 7 membres representatius i proporcionals, al grau de participació, dels diferents 

grups de recerca implicats. 
- El/la Cap de la secretaria, que actuarà com a secretari/ària tècnic/a 

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. 

La publicació dels llistats es complementarà amb la notificació individualitzada als 
interessats sobre la sol·licitud d'admissió.  Els alumnes rebran una notificació amb la seva 
admissió i se'ls comunicarà els crèdits a cursar.  

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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NORMATIVA D'ACCÉS I ADMISSIÓ A MÀSTER 

Títol del Màster: TECNOLOGIA EDUCATIVA: E-LEARNING I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT    
                          (Interuniversitari) 
Programa oficial de Postgrau: Educació 

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 dia 7 d’abril de 2006. 

La Normativa ha estat actualitzada i aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i 
Científica, delegada del Consell de Govern, el 14 de febrer de 2008.

ACCÉS 

Nº places:
El nombre de places ofertes és de 85 ( a la URV se n’ofereixen 25). 

Titulacions des de les quals es pot accedir:
- Titulats universitaris oficials de Grau en àmbits afins a l’Educació o a les Tecnologies de 

la Informació i la Comunicació. 
- Diplomats/Enginyers Tècnics/Arquitectes Tècnics en àmbits afins a l’Educació o a les 

Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
- Titulats universitaris oficials de Grau o Llicenciats/Enginyers/Arquitectes en àmbits afins 

a l’Educació, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
- 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. 

PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ 

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés
L’òrgan encarregat de la gestió del procés serà la Facultat de Ciències de l’Educació i 
Psicologia.  

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.

Documentació genèrica (consulteu a l’apartat d’informació addicional) 
Documentació específica: no se’n requereix 
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Lloc de presentació 
La instància i la documentació s’haurà de presentar a la secretaria de la Facultat de Ciències 
de l’Educació i Psicologia: 

-  Adreça: Ctra. de Valls, s/n, 43007 Tarragona 
-  Telèfon: 977 55 80 56 
- Fax: 977 55 80 55  
-  Correu electrònic: secedu@urv.cat 
-  Horari d’atenció: de 10 a 13 h. de dilluns a divendres 

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

- Idoneïtat de la Titulació d’origen (Fins a un màxim de 40 punts) 
- Expedient Acadèmic de la titulació que dona accés al màster (Fins a un màxim  de 20 

punts)
- Currículum Vitae (Fins a un màxim de 30 punts) 
- Entrevista, si es considera necessari (Fins a un màxim de 10 punts) 
- Es considerà un mèrit el fet de tenir un bon domini de l’anglès (Es valorarà a partir 

d’un nivell B2) 

No obstant, si no hi ha situació d’insuficiència de places, l’òrgan de selecció podrà admetre 
als alumnes sense necessitat de prioritzar-los en funció dels seus mèrits. 

ÒRGAN DE SELECCIÓ
L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds de preinscripció de cada universitat serà: 

- Coordinació general del Màster. 
- Coordinació académica de la universitat corresponent. 
- Cap de la Secretaria de la universitat corresponent, que actuarà com a secretari/ària 
tècnic/a

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. 

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ 
En funció de la formació prèvia acreditada per l’estudiant, es podrà requerir que cursi 
assignatures de complements de formació, fins a un màxim de 30 crèdits. 

La determinació de les assignatures a cursar es determinarà per a cada cas concret d’acord 
amb el criteri de l’òrgan de selecció del màster.
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Lloc de presentació 
La instància i la documentació s’haurà de presentar a la secretaria de la Facultat de Ciències 
de l’Educació i Psicologia: 

-  Adreça: Ctra. de Valls, s/n, 43007 Tarragona 
-  Telèfon: 977 55 80 56 
- Fax: 977 55 80 55  
-  Correu electrònic: secedu@urv.cat 
-  Horari d’atenció: de 10 a 13 h. de dilluns a divendres 

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

- Idoneïtat de la Titulació d’origen (Fins a un màxim de 40 punts) 
- Expedient Acadèmic de la titulació que dona accés al màster (Fins a un màxim  de 20 

punts)
- Currículum Vitae (Fins a un màxim de 30 punts) 
- Entrevista, si es considera necessari (Fins a un màxim de 10 punts) 
- Es considerà un mèrit el fet de tenir un bon domini de l’anglès (Es valorarà a partir 

d’un nivell B2) 

No obstant, si no hi ha situació d’insuficiència de places, l’òrgan de selecció podrà admetre 
als alumnes sense necessitat de prioritzar-los en funció dels seus mèrits. 

ÒRGAN DE SELECCIÓ
L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds de preinscripció de cada universitat serà: 

- Coordinació general del Màster. 
- Coordinació académica de la universitat corresponent. 
- Cap de la Secretaria de la universitat corresponent, que actuarà com a secretari/ària 
tècnic/a

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. 

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ 
En funció de la formació prèvia acreditada per l’estudiant, es podrà requerir que cursi 
assignatures de complements de formació, fins a un màxim de 30 crèdits. 

La determinació de les assignatures a cursar es determinarà per a cada cas concret d’acord 
amb el criteri de l’òrgan de selecció del màster.
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MATRÍCULA 
La matrícula es durà a terme en els terminis establerts al calendari. 
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NORMATIVA D'ACCÉS I ADMISSIÓ A MÀSTER 

Títol del Màster: Advocacia

Programa oficial de Postgrau: Dret

ACCÉS 

Nombre places: El nombre de places ofertes és de 50 

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

Els estudiants poden accedir als estudis del Màster Universitari en Advocacia a través de les 
titulacions següents: 

-  Titulats universitaris oficials de Grau o Llicenciats en Dret o d'un altre títol universitari de 
Grau equivalent que acrediti l'adquisició de les següents competències jurídiques: 

a) Conèixer i comprendre els elements, estructura, recursos, interpretació i aplicació de 
l'ordenament jurídic i interpretar les fonts i els conceptes jurídics fonamentals de 
cadascun dels diferents ordres jurídics. 

b) Conèixer i comprendre els mecanismes i procediments de resolució dels conflictes 
jurídics, com també la posició jurídica de les persones en les seves relacions amb 
l'Administració i en general amb els poders públics. 

c) Conèixer i saber aplicar els criteris de prelació de les fonts per a determinar les 
normes aplicables en cada cas, i en especial el de la conformitat amb les regles, els 
principis i els valors constitucionals. 

d) Interpretar textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinar utilitzant els principis 
jurídics i els valors i principis socials, ètics i deontològics com a eines d'anàlisi. 

e) Pronunciar-se amb una argumentació jurídica convincent sobre una qüestió teòrica 
relativa a les diverses matèries jurídiques. 

f) Resoldre casos pràctics de conformitat amb el Dret positiu vigent, fet que implica 
l'elaboració prèvia de material, la identificació de qüestions problemàtiques, la 
selecció i interpretació de la dada de Dret positiu aplicable i l'exposició argumentada 
de la subsumpció. 

g) Utilitzar amb destresa i precisió el llenguatge jurídic i la terminologia pròpia de les 
diferents branques del dret: Redactar de forma ordenada i comprensible documents 
jurídics. Comunicar oralment i per escrit idees, argumentacions i raonaments jurídics 
usant els registres adequats a cada context. 

h) Utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions per a la cerca i obtenció 
d'informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia, etc.), 
com també eines de treball i de comunicació. 

-      Titulats oficials amb títol expedit per una institució d'ensenyament superior de l'EEES, 
que faculta en el país expedidor per a  l'accés a màster. 

-      Estudiants amb un títol estranger de sistema educatiu aliè a l'EEES, no homologat, 
prèvia comprovació per part de la universitat de: 
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-      que el nivell de formació sigui equivalent als corresponents títols universitaris 
oficials espanyols. 

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

PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ 

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés 
L’òrgan encarregat de la gestió del procés serà la Facultat de Ciències Jurídiques. 

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 
Els documents caldrà que es presentin abans que finalitzi el període de preinscripció 
corresponent.

Documentació genèrica: (consulteu a l’apartat d’informació addicional)
Documentació específica: 

Documentació acreditativa de la realització de seminaris i cursos 
Documentació acreditativa d’altres estudis jurídics complementaris i 
màsters universitaris 

Lloc de presentació 
La instància i la documentació s’haurà de presentar a la secretaria de la Facultat de Ciències 
Jurídiques.

- Adreça: Av. Catalunya, 35,  
      43002 Tarragona 
- Telèfon: 977 558 387 – 977 558 388 – 977 558 397 
- Correu electrònic: secjur@urv.cat 
- Horari d’atenció: de 10 a 13 hores (de dilluns a divendres) 
                          de 16 a 17:30 hores (dilluns i dimecres) 

CRITERIS DE SELECCIÓ 
La selecció dels preinscrits es realitzarà d'acord amb els criteris següents: 

1. Valoració de mèrits. Una vegada demostrada la titulació requerida, la comissió d'admissió 
valorarà:

a. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés 
al màster: fins a un màxim de 70 punts. 

b. Acreditació d'altres estudis jurídics complementaris i màsters universitaris: fins a un 
màxim de 10 punts. 

c. Formació complementària (cursos, seminaris i altres activitats formatives acreditades 
documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 10 
punts.

d. Territorialitat de la titulació universitària i lloc de residència: fins a un màxim de 10 
punts.

e. En cas d'empat en la valoració dels mèrits, la comissió d'avaluació realitzarà una 
entrevista personal. 

No obstant, si no hi ha manca de places, l'òrgan d'admissió podrà admetre estudiants sense 
necessitat de prioritzar-los en funció dels mèrits. 
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-      que el nivell de formació sigui equivalent als corresponents títols universitaris 
oficials espanyols. 

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

PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ 

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés 
L’òrgan encarregat de la gestió del procés serà la Facultat de Ciències Jurídiques. 

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 
Els documents caldrà que es presentin abans que finalitzi el període de preinscripció 
corresponent.

Documentació genèrica: (consulteu a l’apartat d’informació addicional)
Documentació específica: 

Documentació acreditativa de la realització de seminaris i cursos 
Documentació acreditativa d’altres estudis jurídics complementaris i 
màsters universitaris 

Lloc de presentació 
La instància i la documentació s’haurà de presentar a la secretaria de la Facultat de Ciències 
Jurídiques.

- Adreça: Av. Catalunya, 35,  
      43002 Tarragona 
- Telèfon: 977 558 387 – 977 558 388 – 977 558 397 
- Correu electrònic: secjur@urv.cat 
- Horari d’atenció: de 10 a 13 hores (de dilluns a divendres) 
                          de 16 a 17:30 hores (dilluns i dimecres) 

CRITERIS DE SELECCIÓ 
La selecció dels preinscrits es realitzarà d'acord amb els criteris següents: 

1. Valoració de mèrits. Una vegada demostrada la titulació requerida, la comissió d'admissió 
valorarà:

a. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés 
al màster: fins a un màxim de 70 punts. 

b. Acreditació d'altres estudis jurídics complementaris i màsters universitaris: fins a un 
màxim de 10 punts. 

c. Formació complementària (cursos, seminaris i altres activitats formatives acreditades 
documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 10 
punts.

d. Territorialitat de la titulació universitària i lloc de residència: fins a un màxim de 10 
punts.

e. En cas d'empat en la valoració dels mèrits, la comissió d'avaluació realitzarà una 
entrevista personal. 

No obstant, si no hi ha manca de places, l'òrgan d'admissió podrà admetre estudiants sense 
necessitat de prioritzar-los en funció dels mèrits. 
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ÒRGAN DE SELECCIÓ 
L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds serà una Comissió formada per: 

- Coordinador acadèmic del Màster Universitari en Advocacia (President) 
- Coordinador de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona 
- Coordinador de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus 
- Coordinador de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats  i Advocades de Tortosa 
- Responsable de la Secretaria de la Facultat de Ciències Jurídiques (Secretari/ària) 
- Responsable del Programa Oficial de Postgrau en Dret 

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. 

La publicació dels llistats es complementarà amb la notificació individualitzada als 
interessats sobre la sol·licitud d'admissió.  Els alumnes rebran una notificació amb la seva 
admissió i se'ls comunicarà els crèdits a cursar.  

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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ÒRGAN DE SELECCIÓ 
L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds serà una Comissió formada per: 

- Coordinador acadèmic del Màster Universitari en Advocacia (President) 
- Coordinador de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona 
- Coordinador de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus 
- Coordinador de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats  i Advocades de Tortosa 
- Responsable de la Secretaria de la Facultat de Ciències Jurídiques (Secretari/ària) 
- Responsable del Programa Oficial de Postgrau en Dret 

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. 

La publicació dels llistats es complementarà amb la notificació individualitzada als 
interessats sobre la sol·licitud d'admissió.  Els alumnes rebran una notificació amb la seva 
admissió i se'ls comunicarà els crèdits a cursar.  

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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NORMATIVA D'ACCÉS I ADMISSIÓ A MÀSTER 

Títol del Màster: Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural. Especialitat en Patrimoni: 
Identitat i Diversitat; Especialitat en Patrimoni i Conservació; Especialitat en Patrimoni i 
Imatge.

Programa oficial de Postgrau: Societats Històriques, Territori i Patrimoni

ACCÉS 

Nombre places: El nombre de places ofertes és de 30 

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

- Titulats universitaris oficials de Grau o Llicenciats en Història de l'art, Història, Belles 
Arts, Arquitectura, Antropologia, Humanitats 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. 

La Universitat dóna difusió de les vies d'accés a través de la web i les guies docents. Per 
altra banda es distribueixen fullets entre els possibles candidats. 

PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ 

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés 
L’òrgan encarregat de la gestió del procés serà la Facultat de Lletres.

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.

Documentació genèrica (consulteu a l’apartat d’informació addicional)
Documentació específica: 

Acreditació del nivell d’anglès B1 o l’equivalent en italià, francès, alemany 
Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del 
Màster (cursos, seminaris o altres activitats de formació) 

Lloc de presentació 
La instància i la documentació s’haurà de presentar a la secretaria de la Facultat de Lletres. 

- Adreça: Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona 
- Telèfon: 977 55 97 97 
- Correu electrònic: capsfll@urv.cat 
- Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 a 13h i dilluns i dimecres de 16 a 17h 
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CRITERIS DE SELECCIÓ 

La selecció dels alumnes es portarà a terme d'acord amb els criteris següents, amb un 
màxim de 10 punts repartits de la manera següent:

1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 4 punts en els titulats de l'àmbit de la 
Història de l'Art (4p.), Història (3p.), Belles Arts (3p.), Antropologia (2p.) i Humanitats 
(2p.). Si es presenten altres titulacions d’àmbits afins serà la comissió qui decideixi els 
punts a atorgar, que mai seran els 4 màxims. 

2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés 
al màster: fins a un màxim de 3 punts. 

3. Nivell d'anglès B1 o l’equivalent en italià, francès, alemany: fins a un màxim de 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 de 1’5 punts.

No obstant això, si no hi ha situació d'insuficiència de places, l'òrgan d'admissió podrà 
admetre estudiants sense necessitat de prioritzar en funció dels mèrits. 

ÒRGAN DE SELECCIÓ 
L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds serà una Comissió formada per: 
- Coordinador del Màster (president) 
- Responsables de cadascuna de les especialitats 
- Persona autoritzada per la Diputació de Tarragona, doctora en Ciències de l’Educació i Cap 
de Cultura de la Diputació de Tarragona. 
- Cap de la Secretaria de la Facultat de Lletres (secretària tècnica) 

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. 

La publicació dels llistats es complementarà amb la notificació individualitzada als 
interessats sobre la sol·licitud d'admissió.  Els alumnes rebran una notificació amb la seva 
admissió i se'ls comunicarà els crèdits a cursar.  

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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CRITERIS DE SELECCIÓ 

La selecció dels alumnes es portarà a terme d'acord amb els criteris següents, amb un 
màxim de 10 punts repartits de la manera següent:

1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 4 punts en els titulats de l'àmbit de la 
Història de l'Art (4p.), Història (3p.), Belles Arts (3p.), Antropologia (2p.) i Humanitats 
(2p.). Si es presenten altres titulacions d’àmbits afins serà la comissió qui decideixi els 
punts a atorgar, que mai seran els 4 màxims. 

2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés 
al màster: fins a un màxim de 3 punts. 

3. Nivell d'anglès B1 o l’equivalent en italià, francès, alemany: fins a un màxim de 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 de 1’5 punts.

No obstant això, si no hi ha situació d'insuficiència de places, l'òrgan d'admissió podrà 
admetre estudiants sense necessitat de prioritzar en funció dels mèrits. 

ÒRGAN DE SELECCIÓ 
L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds serà una Comissió formada per: 
- Coordinador del Màster (president) 
- Responsables de cadascuna de les especialitats 
- Persona autoritzada per la Diputació de Tarragona, doctora en Ciències de l’Educació i Cap 
de Cultura de la Diputació de Tarragona. 
- Cap de la Secretaria de la Facultat de Lletres (secretària tècnica) 

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. 

La publicació dels llistats es complementarà amb la notificació individualitzada als 
interessats sobre la sol·licitud d'admissió.  Els alumnes rebran una notificació amb la seva 
admissió i se'ls comunicarà els crèdits a cursar.  

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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NORMATIVA D'ACCÉS I ADMISSIÓ A MÀSTER 

Títol del Màster: Màster universitari en Psicologia de la Salut 

Programa oficial de Postgrau: POP de Psicologia   

ACCÉS 

Nombre places: El nombre de places ofertes és de 30  

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. 

PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ 

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés 
L’òrgan encarregat de la gestió del procés serà la Facultat de Ciències de l’Educació i 
Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili

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.

Documentació genèrica (consulteu a l’apartat d’informació addicional)
Documentació específica: 

Acreditació del coneixement de l’anglès. Per a l’acreditació del nivell 
d’anglès s’acceptaran només els certificats i títols de les següents 
institucions: Escola Oficial d’Idiomes, Serveis lingüístics de les universitats 
espanyoles, University of Cambridge, Trinity International Examinations 
Board, Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Excepcionalment es 
podran reconèixer altres títols i certificats d’institucions oficials i de 
reconegut prestigi, sempre a consideració de l’òrgan de selecció del 
màster.
Acreditació de l’experiència professional.
Acreditació de l’experiència docent, recerca i en gestió universitària.
Acreditació de la formació complementària. 
Carta de motivació que haurà d’incloure una explicació de l’interès i 
intencions per cursar el Màster
2 cartes de referència (opcional) 
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Lloc de presentació 
La instància i la documentació s’haurà de presentar a la secretaria de la Facultat de Ciències 
de l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili

- Adreça: Carretera de Valls, s/n; Campus Sescelades; Tarragona 
- Telèfon: 977558057 
- Correu electrònic: secedu@urv.net 
- Horari d’atenció: Dlls-Dvs: 10-13:00; Dlls-Djs: 15:30-17:30 

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. 

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. 

ÒRGAN DE SELECCIÓ 
L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds serà una Comissió formada per: 

- Coordinador/a del màster, o persona en qui delegui, com a president/ a 
- Director/a del departament de Psicologia. 
- Director/a del CRAMC (Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta) de 

la URV. 
- Cap de Secretaria de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, que actuarà 

com a secretari/a tècnic/a. 

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. 
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Lloc de presentació 
La instància i la documentació s’haurà de presentar a la secretaria de la Facultat de Ciències 
de l’Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili

- Adreça: Carretera de Valls, s/n; Campus Sescelades; Tarragona 
- Telèfon: 977558057 
- Correu electrònic: secedu@urv.net 
- Horari d’atenció: Dlls-Dvs: 10-13:00; Dlls-Djs: 15:30-17:30 

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. 

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. 

ÒRGAN DE SELECCIÓ 
L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds serà una Comissió formada per: 

- Coordinador/a del màster, o persona en qui delegui, com a president/ a 
- Director/a del departament de Psicologia. 
- Director/a del CRAMC (Centre de Recerca en Avaluació i Mesura de la Conducta) de 

la URV. 
- Cap de Secretaria de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, que actuarà 

com a secretari/a tècnic/a. 

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. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Servei de Gestió Acadèmica 
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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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4. S’aprova l’oferta de crèdits lliures de les assignatures curriculars i extracurricu-
lars per al curs acadèmic 2012-13
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5. S’emet informe favorable de la modificació de l’oferta de títols propis de post-
grau per al curs acadèmic 2012-13.

6. S’emet informe favorable de les propostes de verificació de nous ensenya-
ments

7. S’emet informe favorable de l’adscripció de l’Institut de Paleoecologia Humana 
i Evolució Social a la URV.

8. S’emet informe favorable de la modificació del reglament intern del Centre de 
Recerca EMaS.


