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Oferta de Màsters 2017‐18 
Beques i ajuts  

 

Oferta de Màsters URV per al 2017‐18 i informació del procés 
 
Per conèixer l’oferta formativa dels màsters que es realitzaran per al curs acadèmic 2017-18 i 
tots els processos i informació vinculada a la preinscripció, admissió i matrícula, podràs fer-ho 
des d’aquest enllaç: 
 

o http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/ 

 
Si necessites més informació prèvia a la preinscripció al màster pots contactar directament amb 
l’Oficina d’Atenció al Màster – OAM: 
 

 
 Oficina d'Atenció al Màster 

Av. Onze de setembre, 112 
43203 Reus 
977 779 944 
postgrau@urv.cat 
Horari d'estiu d'atenció al públic 
De dilluns a divendres, de 10 a 13 h 

 

Inscripció, admissió i matrícula al Màster 
 
Per tal de fer la inscripció al màster que t’interessa i en el cas que compleixis els requisits per 
accedir-hi, des d’aquest enllaç gestionaràs el procés pas a pas. 
 

o http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/admissio/ 

Beques i ajuts 
 
La URV ha realitzat una redefinició de les beques destinades a estudiants de màster. Et 
relacionem la dotació, característiques, regulació i calendari. 
 
Veure beques: https://appserver.urv.cat/bequespub/consultaBequesMasterObertes.html 
 

Beques Màster URV 

Dotació 
 

 Beca d’exempció de matrícula per estudiants de nou accés a màster a temps 
complet, amb un màxim de 60 crèdits. 

 Inclou la taxa d’estudi de trajectòria acadèmica, quan s’escaigui: 218,15€. 
 Borsa de viatge per als estudiants internacionals: 1.000€. 
 No s’inclouen les assegurances, taxa de gestió d’expedient i taxa de suport 

aprenentatge: 145,92€.   
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Renovació 
 
En el cas dels màsters de 90 i 120 crèdits es renovarà la beca de crèdits en 1a matrícula per 
al 2n curs, segons disponibilitat pressupostària. 
Característiques 
 

 Per sol·licitar la beca és imprescindible haver formalitzat la preinscripció al 
màster 

 L’adjudicació queda condicionada a la matrícula. S’ha d’haver formalitzat la 
matrícula abans del 22 de setembre de 2017. 

 Les renúncies de les beques es gestionaran i adjudicaran a candidats de les llistes 
d’espera. 

Regulació 
 
Les beques es regularan per unes Bases de Convocatòria que es troben en elaboració i 
s’aprovaran en breu. 
 

Beques AUIP Màster URV 
 
Es destinen 9 beques als millors estudiants de grau provinents d’universitats de l’AUIP. 

 
 http://auip.org/es/instituciones‐asociadas 

Dotació, Renovació i Característiques 
 
Mateixes condicions que les Beques Màster URV. 
 

Calendari de les Beques Màster URV i Beques AUIP Màster URV 
 

Convocatòria Beques Màster URV i Beques AUIP Màster URV 

Accions beques Calendari 

S’obre la convocatòria de les Beques Màster  URV i Beques AUIP. 
 
Veure beques: https://appserver.urv.cat/bequespub/consultaBequesMasterObertes.html 

6/7 d'abril 

Tancament de presentació de sol·licituds dels candidats. 20 de juny 

Termni d’exclusió, meritació i selecció per part de les comissions de selecció. Fins el 30 de juny 

Beques Màster URV : publicació llista provisional d'exclusions i admissions. 
 
Beques AUIP Màster URV : publicació llista provisional d'exclusions i admissions. 
 

3/4 de juliol 
 
 
10 de juliol 

Beques Màster URV: publicació llista definitiva i resolució. 
 
Beques AUIP Màster URV: publicació llista definitiva i resolució. 

 
13/14 de juliol 
 
21 de juliol 

Termini obligatori de matrícula: 
Els adjudicataris han d'haver formalitzat obligatòriament la matrícula abans del 30 de 
setembre, en cas contrari perden la beca i es readjudica per llistes d'espera. 

Abans del  
30 de setembre 

Reassignació de vacants i renúncies. 
Del 20 de juny fins 
el mes de setembre 
inclòs 
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Més informació de les Beques Màster URV i Beques AUIP Màster 
URV 
 
En el cas que tinguis dubtes o consultes a fer relatives a les beques Màster URV i Beques AUIP 
Màster URV pots adreçar-te a: 

 
 Oficina d'Orientació Universitària 

Av. Catalunya, 35 
43002 Tarragona 
Telèfon 977558476 
bequescol@urv.cat 
Horari d’atenció al públic: 
De dilluns a divendres, de 9,30 a 13,30 hores 

Altres beques i ajudes 
 

o Beques en general: 
o http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/informacio-economica/beques/ 

 
o Per consultar altres beques i ajuts destinades als màsters: 
o http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/informacio-economica/beques/ 


