DOS
SSIER PER DONAR D’AL
LTA CITA
A PRÈVIA
A A TRAV
AVÉS D’E
EVIA
bareu l'EV
VIA dins el
e mòdul de matríc
cula, a l'apartat "
Cita prèvia
p
Trob
autom
matrícula" i amb el nom "Procé
és per crea
ar cita prèv
via per auttomatricula
a per
un a
alumne i pla
a":

entrar a
Cal e
indiccar el DNI:

Procés per crear cita prèvia per automatrícula per un aalumne i un
n pla i

Esco
ollir el pla d'estudis
d
del
d qual s'h
haurà de matricular
m
(nomes
(
uss pareixera
an els
plans als que és
é pugui matricular)
m
i executarr el procediment:

Execcutem el procedimen
nt i ens don
narà el seg
güent missatge:

Si re
ealitzem la
a consuta
Consu lta la cita prèvia pe
er matriculaa d´un alu
umne
(dni)), podreu consultar els períod
des d'auto
omatricula de l'estu diant, a mode
m
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d'exemple, aquest estudiant al que se li ha donat d'alta cita prèvia durant el
juliol:
DATA: 03/07/2015 CONSULTA: Consulta la
(dni)
DNIALU CODI_PLA NOM_PLA
Mestre Especialitat en
Educació Física (1997)
11111111 1110
Mestre Especialitat en
11111111 1110
Educació Física (1997)
Mestre Especialitat en
Educació Física (1997)
11111111 1110
Mestre Especialitat en
11111111 1110
Educació Física (1997)
Mestre Especialitat en
11111111 1110
Educació Física (1997)

cita prèvia per matricula d'un alumne
PERIODE
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
01/08/2015
04/09/2015
22/09/2015
04/09/2015
22/09/2015
23/09/2015
27/09/2015

-

HORARI
08: 0023 59
16: 0023 59
08: 0015 59
16: 0023 59
16: 0023 59

SITUACIO
Període de
matrícula
Només
modificació
Període de
matrícula
Només
modificació
Només
modificació

Com veieu en aquest exemple l'estudiant pot realitzar la seva automatricula
(nova matrícula) el 27 de juliol de 8:00 a 23:59 h, cas de no fer-la també la
podrà fer (nova matricula) al setembre, del 4 al 22, de 8:00 a 23:59. Les
modificacions, un cop feta al seva matrícula, seran de les 16:00 a les 23:59
Cal tenir en compte que aquest curs, quan creeu una cità prèvia per
automatricular-se, les assignacions seran:
 si la feu fins al 27 de juliol: l'estudiant és podrà matricular el 27
del juliol o del 4 al 22 de setembre
 si la feu després del 27 de juliol: l'estudiant és podrà matricular del
4 al 22 de setembre
En el quadre següent us hem fet un resum dels casos en que més usuals en
els que haureu de donar cita prèvia:
Cas
Trasllat de fora de la URV
Trasllat entre graus de la URV
Canvis dins d'un PFG
Simultaneïtat d'estudis

Qui ho fa
Les Secretaries
Les Secretaries
Les Secretaries avisen SGM
Les Secretaries
Les Secretaries avisen SGM
Les Secretaries

Dia assignat
Dia 27 juliol
Dia 27 juliol
Anul∙lar cità prèvia anterior
Dia 27 juliol
Anul∙lar cità prèvia anterior
Dia 27 juliol i/o ja assignat
NO CAL anul∙lar cità prèvia
anterior
SGM fa canvi codi pla
Dia 27 de juliol

Canvi de campus
Les Secretaries avisen SGM
Estudiants que no estan en el Les Secretaries
fitxer incial "foto"
Regularització econòmica
El SGA ‐ SGM avisa a les
Secretaries
Dia 27 de juliol
La Secretaria
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Per ffinalitzar le
es següentts considerracions:
 Als estu
udiants de nou accéss no els ha
aureu de do
onar cita pprèvia ja qu
ue es
carreguen quan arriben els ffitxers de preinscripc
p
ció.
 Als estu
udiants de màster tam
mpoc els haureu
h
de donar
d
cita prèvia.
 Qualsevvol matrícu
ula que s''hagi de fe
er fora dels terminiss establertts no
serà per automatrrícula: no é
és cap novetat, és un
n recordatoori.
 Els estu
udiants pod
den consu ltar la seva
a cità prèvia a travéss de la Intrranet,
dins la Secretariia virtual i a la en
ntrada "Co
onsulta d
dia i hora
a de
ula".
matrícu
 El procé
és de crea
ació de cittes prèvies
s de l'EVIA
A demana DNI + PL
LA, si
l'estudia
ant ja té as
ssignat cita
a, esborra l'existent
l
i crea la novva.
 Recorde
eu que a més
m de do
onar d'alta la cita prè
èvia, si un estudiant truca
dient qu
ue no es po
ot matricula
eu de les se
egüents coonsultes:
ar dispose
Consulta canvis assignació cita prèvvia : podreu
u consultar els
e canvis d'aassignació en
e cità
prèvia que s'hagin
n pogut prod
duir SEMPREE dins del maateix pla.
onsulta FOTO
O (8/7/2015
5) preparacióó assignació cita
c prèvia : podeu consuultar el estud
diants
Co
en el moment de la captura de
d les dades, la seva situaació i si ha esstat assignat
onsulta la cita
c
prèvia per matricuula d´un alumne (dni): podeu conssultar de manera
m
Co
particcular el dia/d
dies i hora/hores de mat rícula d'un estudiant.
e
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