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MANUAL D’USUARI AMB LES INDICACIONS PER AL PROCÉS DE 
SELECCIÓ DE LES BEQUES MÀSTER URV I BEQUES AUIP MÀSTER 

URV 

Procés de selecció 
 

Excloure i puntuar mèrits 

1. Accediu a la plataforma Gestió Beques: 

https://appserver.urv.cat/beques/ 

a. El responsable administratiu/va es valida a Gestió Beques i selecciona el rol del 

peticionari OOUMASTER de la beca (coordinador/a del màster). 

b. El peticionari de la beca (coordinador/a del màster) es valida a Gestió Beques i 

selecciona el rol de peticionari OOUMASTER 

2. Des de la pestanya Sol·licituds heu de recuperar les sol·licituds dels candidats: 

a. Filtre per la “Denominació de la beca”  

b.  o “Estat de la sol·licitud”:  

i. Demanada: sol·licituds sense puntuar ni revisar 

ii. Revisada: sol·licituds revisades 
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c. Si escau, heu d’excloure el/la candidat/a i indicar justificadament el motiu de l’exclusió 

 

d. Puntueu els mèrits específics prement la  casella Puntuar Mèrits. Deseu la puntuació 

introduïda 

1. Expedient acadèmic sense ponderar, màxim 10 punts 

1. Candidat amb qualificacions URV: s’actualitza automàticament un cop 

finalitzat el termini obert de sol·licituds. 

2. Candidat amb qualificacions no URV: 

a. Candidat provinent d’universitats espanyoles, la comissió de 

selecció introduirà la qualificació sobre 10 que s’indiqui en la 

documentació aportada en el moment de la sol·licitud 

b. Candidat provinent de centres estrangers: la comissió ha 

d’introduir la puntuació segons el que s’estableix en la 

convocatòria de la beca: 

i. La “Declaració d’equivalència de la nota mitjana 

d’expedients universitaris en centres estrangers” 

aportada en el moment de la sol·licitud, 

ii.  o bé la comissió valorarà l’expedient acadèmic de tots 

els candidats a la beca 
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2. Valoració de l’itinerari curricular, màxim 10 punts 

 

e. Torneu a Desar per tancar la sol·licitud del candidat 

3. Un cop la comissió de selecció finalitza el procés de puntuació de mèrits, ho ha de comunicar 

a l’Oficina d’Orientació Universitària – OOU, la unitat gestora de les beques, per correu 

electrònic a l’adreça bequescol@urv.cat perquè faci la publicació provisional de la llista 

d’admesos i exclosos. 

 

Publicació provisional i definitiva de la llista d’admesos  i exclosos. 

Al·legacions 

4. L’Oficina d’Orientació Universitària – OOU publica la llista provisional d’admesos i d’exclosos 

definitiva. 

5. Els candidats exclosos tenen un període de 10 dies per presentar al·legacions. 

6. Les al·legacions que es rebin a la unitat gestora de les beques es reenviaran a la comissió de 

selecció (coordinació del màster i responsable administratiu/va) perquè realitzi la valoració de 

mantenir o no l’exclusió. 

7. En cas que l’exclusió no s’hagi de mantenir, s’ha de comunicar a la unitat gestora perquè 

elimini l’exclusió del/de la candidat/a, i pugui ser meritat. 

8. Esgotat el termini anterior, la unitat gestora de les beques publica la llista definitiva d’admesos 

i exclosos. 
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Adjudicació i resolució de la beca. Acta de la comissió de selec ció  

9. La unitat gestora de les beques traspassa la petició de beca a la coordinació i responsable 

administratiu/va perquè realitzi l’adjudicació de la beca al candidat amb més puntuació 

 

 

10. Automàticament es genera un model d’acta de comissió de selecció en format PDF que heu de 

fer arribar signada a la unitat gestora de les beques 

11. La unitat gestora de les beques valida l’adjudicació de la beca  

a. Els candidats a la beca reben correus electrònics on es comunica la resolució de la beca 

b. L’adjudicatari/ària rep el correu electrònic d’adjudicació de la beca. Per gaudir de la 

beca ha de formalitzar la matrícula del màster seguint el procés i el termini establerts. 
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ANNEX DE MOTIUS D’EXCLUSIÓ PER ALS PROCESSOS DE SELECCIÓ DE LES BEQUES 
 
 

Codi 
d’exclusió 

Modalitat de 
beca 

Motius d’exclusió dels candidats a les beques 

01 
Ajudes/beques 

màster 

Exclòs/exclosa per no ser estudiant preinscrit de l’ensenyament o d’algun 
dels ensenyaments destinataris de la beca. 
Excluido/excluida por no ser estudiante preinscrito del estudio o de alguno de 
los estudios destinatarios de la beca. 
Excluded for not being a pre-enrolment student on the master’s degree or on 

any of the master’s degrees for which the grant is intended. 

02 
Ajudes/beques 

màster 

Exclòs/exclosa per no ser admès/admesa en el màster  
Excluido/excluida por no ser admitido/admitida en el màster. 
Excluded for not beign admited to the master. 

03 
Ajudes/beques 

màster 

Exclòs/exclosa per desactivació del màster destinatari de la beca i 
amortització de la beca  
Excluido/excluida por desactivación del máster destinatario de la beca y 
amortización de la beca. 
Excluded because of the deactivation of the master’s degrees for which the 
grant is intended and the recoup of the grant. 

04 
Beca AUIP 
Màster URV 

Exclòs/exclosa, per no ser alumne/a o estudiant/a titulat/ada, d’algun dels 
ensenyaments que dóna accés al Màster URV realitzat en alguna de les 
universitats integrants de l’AUIP. 
Excluido/excluida, por no ser alumno/a o estudiante titulado/a, de alguno de 
los estudios que da acceso al Master URV realizado en alguna de las 
Universidades integrantes de l’AUIP 
Excluded for not possessing one of the qualifications that enables access to 
the URV Master's Degree taught at one of the member universities of the 
AUIP 

05 
Beques de 

col·laboració 

Exclòs/exclosa per ser alumne/a de mobilitat i/o ser alumne/a de nou accés 
de grau a la URV 
Excluido/excluida por ser estudiante de movilidad y/o de nuevo acceso de 
grado en la URV 
Excluded to be a student of mobility and / or to be a new undergraduate 
degree in the URV 

06 
Beques de 

col·laboració 
Exclòs/exclosa per no superar el mínim d’expedient acadèmic, punts: XX,XX  
establert per la comissió de selecció per seguir en el procés de selecció 

07 
Totes les 
beques 

Exclòs/exclosa per no complir algun/alguns dels requisits de la convocatòria. 
Excluido/excluida por no complir alguno/algunos de los requisitos de la 
convocatoria 
Excluded / excluded for not have any of the requirements of the call 

08 
Totes les 
beques 

Exclòs/exclosa per no ser alumne/a de l’ensenyament o d’algun dels 
ensenyaments destinataris de la beca 
Excluido/excluida por no ser alumno/a del estudio o de alguno de los estudios 
destinatarios de la beca  
Excluded for not being a student on the study or on any of the study for 
which the grant is intended 

09 
Totes les 
beques 

Exclòs/exclosa per no tenir els coneixements mínims requerits en la 
convocatòria de la beca 
Excluido/exclosa por no tener los conocimientos mínimos requeridos en la 
convocatoria de la beca 
Excluded for not having the minimum level of knowledge required by the 
grant conditions 

10 
Totes les 
beques 

Exclòs / exclosa del procés de selecció a petició del/de la candidat/candidata 
per renúncia a la sol·licitud de la beca. 
Excluido /excluida del proceso de selección a petición del interesado por 
renuncia a la solicitud de la beca. 
Excluded from the selection process upon request of the candidate for 
waiving the application for the scholarship 

11 
Totes les 
beques 

Exclòs/exclosa del procés de selecció de la beca per no haver superat la 
prova necessària per a la beca 
Excluido/excluida del proceso de selección de la beca por no haber superado 
la prueba necesaria para la beca 
Excluded from the selection process of the scholarship for not having passed 
the necessary proof for the scholarship 
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ANNEX DE MOTIUS D’EXCLUSIÓ PER ALS PROCESSOS DE SELECCIÓ DE LES BEQUES 
 
 

Codi 
d’exclusió 

Modalitat de 
beca 

Motius d’exclusió dels candidats a les beques 

12 
Totes les 
beques 

Exclòs/exclosa per manca de documentació per a la valoració dels mèrits de 
la beca  
Excluido/excluida por falta de documentación para la valoración de los 
méritos de la beca 
Excluded because the candidate has not submitted the documentation 
needed to assess whether he/she meets the grant requirements 

13 
Totes les 
beques 

Exclòs/exclosa perquè el perfil del candidat/candidata no s’adequa al perfil de 
la beca  
Excluido/excluida porque el perfil del candidato/candidata no se adecua al 
perfil de la beca 
Excluded because the candidate’s profile does not match the profile required 
for the grant 

14 
Totes les 
beques 

Exclòs/exclosa per no haver assistit a l’entrevista prevista per la comissió de 
selecció. 
Excluido /excluida por no asistir a la entrevista prevista por la comisión de 
selección. 
Excluded for not having attended the interview provided by the selection 
committee. 

20 
Totes les 
beques 

Altres: La comissió de selecció ha de justificar altres motius d’exclusió en 
català, espanyol i anglès 
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