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Benvolguts / Benvolgudes estudiants,
El dia 9 de juliol s’inicia el període de matrícula a la URV per al curs 2018-19 i, com cada any,
volem fer-vos arribar la informació que considerem més rellevant.
Calendari de matrícula 2018-19
El trobareu en aquesta pàgina.
Atenció als estudiants per al curs 2018-19
A través del formulari de contacte per a incidències i consultes en l’automatrícula.
Si us plau, recordeu que al llarg del curs enviarem comunicacions que us poden interessar a la
vostra adreça electrònica institucional (és a dir, a aquesta on us hem enviat aquest missatge).
Per tant, cal que la consulteu regularment i que eviteu que se saturi (a la intranet URV teniu
informació sobre com gestionar el correu URV).
Normativa de matrícula
És a la vostra disposició aquí.
Tràmits administratius 2018-19
Com sempre, podeu accedir a tots els tràmits propis de la URV a través de l’entrada “Tràmits
administratius”.
Informació econòmica, beques, ajuts i exempcions de preus
Tota la informació sobre preus és aquí.
La convocatòria de beques de règim general encara no s’ha publicat. No obstant això,
podeu consultar el funcionament previst per a l’exempció provisional de preus aquí.
Us recordem que teniu accés al vostre expedient econòmic, on podeu comprovar:
- L’estat en què es troben els vostres rebuts (enviats a cobrament, pagats, impagats,
etc.)
- La vigència de la documentació acreditativa dels descomptes aplicables a la vostra
matrícula.
- El número de compte bancari que teniu enregistrat. Si voleu modificar-lo, us aconsellem
que ho feu ara seguint el tràmit a l’efecte; així, no caldrà que ho feu mentre us
automatriculeu i el procés us resultarà més senzill.
A més, per gestionar els rebuts disposeu de la plataforma Els meus rebuts, que permet imprimir
el resguard de matrícula i modificar la forma de pagament dels rebuts de matrícula i de taxes.
Accés a tota la informació de la matrícula 2018-19
A través de l’entrada “Automatrícula”, que trobareu a la pàgina de la URV (apartat
“Destaquem”).
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