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Gestor documental Doctorat – Preinscripció curs 2017- 18 

 

Cercadors 

 
 
 S’han afegit els estats nous d’admissió d’Exclòs  tècnicament  i Exclòs acadèmicament 

(són els mateixos que hi ha actualment per màster): 

 

 
 S’han modificat les dates de finalització de la primera fase, les altres són les mateixes 

que el curs passat. Les fases de preinscripció són: 

 
1- del 5 de setembre al 31 d’octubre 
2- del 9 de gener al 28 de febrer (es manté igual) 
3- extraordinària (es manté igual) 

 

 
 

Encapçalament vista candidat de color rosa 

 

 
 

 S’ha afegit la consulta de l’estat d’admissió: 

 



Àrea de Docència 
Servei de Gestió Acadèmica 

 

18/09/2017 Pàgina 2 de 10 
Novetats Preinscripció Doctorat curs 2017-18 

Català: 
Per a més informació sobre aquest estat consulta aquí 
URL aquí: http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/docs-processos-gestio-
doctorat/esquema-estats-admissio-doctorat.pdf 
 
Castellà: 
Para más información sobre este estado consulta aquí: 
URL aquí: http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/docs-processos-gestio-
doctorat/esquema-estats-admissio-doctorat-es.pdf 
 
Anglès: 
For more information on this status, click here 
URL here: http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/docs-processos-gestio-
doctorat/esquema-estats-admissio-doctorat-en.pdf 
 
En aquest cas, com la consulta de l’estat està incorporada al gestor documental no cal mantenir 
la consulta de l’estat de doctorat:  
https://www.urv.cat/doctorat/alumne/estat.jsp?idioma=1 (està en les tres llengües) 
 

Exemple:  
 
 
S’ha afegit: 
Pots consultar l’estat de la teva sol·licitud de preinscripció a través del gestor documental: 
https://apps.urv.cat/gesdoc/login 
 
Puedes consultar el estado de tu solicitud de preinscripción a través del gestor documental: 
https://apps.urv.cat/gesdoc/login 
 
You can check the status of your pre-registration application via the document manager: 
https://apps.urv.cat/gesdoc/login 
 
 Informació de les fitxes de Complements de Formació:  

Català: 
Podreu trobar la Fitxa de Complements de Formació per assignar als candidats admesos que 
hagin de cursar- ne a l´enllaç següent: 
 
Castellà: 
Podréis encontrar la Ficha de Complementos de Formación para asignar a los candidatos 
admitidos que los tengan que cursar en el enlace siguiente: 
 
Anglès: 
You can find the List of Bridging Subjects for assigning any candidates who need to complete 
such subjects by clicking on the following link: 
 
Concretament, els programes de doctorat Ies fitxes corresponents de cadascun d’ells es mostren 
a continuació: 
 
Programa de Doctorat en Antropologia: : 
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/docs-processos-gestio-
doctorat/complements-formacio-doctorat/fitxa-cf-doctorat-antropologia.doc 
 
Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Química: 
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/docs-processos-gestio-
doctorat/complements-formacio-doctorat/fitxa-cf-doctorat-ciencia-i-tecnologia-quimica.doc 
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Programa de Doctorat en Enginyeria Mecànica de Fluids: 
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/docs-processos-gestio-
doctorat/complements-formacio-doctorat/fitxa-cf-doctorat-mecanica-de-fluids.doc 
 
Programa de Doctorat en Turisme i Oci: 
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/docs-processos-gestio-
doctorat/complements-formacio-doctorat/fitxa-cf-doctorat-turisme-i-oci.doc 
 
 
Programa de Doctorat en Turisme, Territori i Planificació Sostenible (Nou del curs 2017- 
18) 
Encara no tenim la URL. 
 
  
 
 
 S’ha afegit a  la vista del PAS  l’Excel que conté  la relació d’observacions pautades per 

afegir en els requisits de la documentació.  

La frase i l’enllaç són: 

Català: 
Podreu trobar el llistat d’observacions pautades dels estats dels requisits de la documentació a 
l’enllaç següent: 
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/processos_de_gestio/observacions-
pautades-estats-requisits-documentacio.xlsx 
 
 
Castellà: 
Podréis encontrar el listado de observaciones pautadas de los estados de los requisitos de la 
documentación en el enlace siguiente: 
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/processos_de_gestio/observacions-
pautades-estats-requisits-documentacio.xlsx 
Anglès: 
You can find the list of official observations regarding the status of candidates’ documentation 
and its compliance with the requirements on the following link: 
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/processos_de_gestio/observacions-
pautades-estats-requisits-documentacio.xlsx 
 

 
 
 Les dates màximes de modificació i consulta són: 

o Data màxima de consulta: 15/06/2018 (qualsevol estat d’admissió) 

Data màxima de modificació: segons estat d’admissió i fase de preinscripció. Veure document 
“Vigència Gestor Documental de Doctorat Curs 2017- 18”. 
 
 Al camp d’Observacions Acadèmiques s’han afegit les etiquetes següents: 

 Director/a 1: 

 Director/a 2, si s’escau: 

 Tutor/a: 

 Línia d’investigació: 

 Dedicació autoritzada: Temps Complet / Temps Parcial:  

 Data d’admissió: 
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 Posició de la llista d’espera, si s’escau:  

 Motiu d’exclusió, si s’escau: 

Calaixos documentació 

 
 Calaixos de documentació que s’han d’afegir igual que per màster. Per a cada vista el 

nom que tenen són:  

 

 Perfil PAS i Perfil PDI 
 

‐ Documentació a pujar per l’Escola de Postgrau i Doctorat (Carta d’admissió)  
 

‐ Documentació a pujar per la Coordinació del Programa ( Declaració de compromís/ 
Fitxa de Complements de Formació)  

 
 

 Perfil Candidat 
 

‐ Documentació a pujar per la Coordinació del Programa (Declaració de compromís/ 
Fitxa de Complements de Formació)  

o Explicació: 
CAT: Aquí trobaràs documents pujats per la Coordinació relatius a la teva admissió, en 

cas que siguin necessaris. 

 
CAST: Aquí encontrarás documentos subidos por la Coordinación relativos a tu 

admisión, en caso de que sean necesarios. 

ANG: If you require them, here you can find the documents that the Coordinator has 

uploaded in relation to your admission. 

 
‐ Documentació a pujar per l’ Escola de Postgrau i Doctorat (Carta d’admissió) 

o Explicació: 
CAT: Aquí trobaràs documents pujats per l’ Escola de Postgrau i Doctorat relatius a la 

teva admissió, en cas que siguin necessaris. 

 
CAST: Aquí encontrarás documentos subidos por la Escuela de Posgrado y Doctorado 

relativos a tu admisión, en caso de que sean necesarios. 

ANG: If you require them, here you can find the documents that the Postgraduate and 

Doctoral School has uploaded in relation to your admission. 
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Finestra emergent candidat 

 
 A  la  finestra  emergent del  candidat,  s’ha  afegit el  tipus de dedicació  sol∙licitada pel 

candidat com la dedicació autoritzada per la Comissió Acadèmica: 

 

 
 
IMPORTANT: 
Sobre això, recordar que quan es carrega el tipus de document 500 Temps Parcial a l’expedient 
del doctorand, en cas que estigui autoritzat el Temps Parcial des de la Comissió Acadèmica, cal 
recordar que la data de caducitat vam dir que ha de ser 30-06-2018 i ha de ser 30-06-2022, el 
curs passat va ser 30-06-2021 (ja que aquest document està vigent 5 cursos). 
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Modificacions en la caràtula del formulari de preinscripció 

 
 

 
 

S’ha modificat la URL del gestor documental i s’ha posat la següent: 
https://apps.urv.cat/gesdoc/login 

 
Períodes de preinscripció: 

o 1ª fase: del 5 de setembre de 2017 al 31 d’octubre de 2017 

o 2ª fase: del 9 de gener de 2018 al 28 de febrer de 2018 
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S’ha modificat la URL del gestor documental i s’ha posat la següent: 
https://apps.urv.cat/gesdoc/login 

 
Períodos de preinscripción: 

o 1ª fase: del 5 de septiembre de 2017 al 31 de octubre de 2017  

o 2ª fase: del 9 enero de 2018 al 28 febrero de 2018 
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S’ha modificat la URL del gestor documental i s’ha posat la següent: 
https://apps.urv.cat/gesdoc/login 
 
Application period: 

o 1st period: from 5 September to 31 October 2017 

o 2nd period: from 9 January to 28 February 2018 
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Formulari de preinscripció 

 
 Revisió del camp correu electrònic, per tal que només es puguin guardar les dades que 

tinguin el format correcte. 

 
 
 Al camp de titulació homologada, s’ha modificat el text només en anglès i s’ha indicat 

la frase següent: 

 

Has your degree the Spanish equivalent certificate (homologación) by the Spanish 

Ministry of Education, Culture and Sport? 

 
Aquesta informació apareix quan a la Universitat on s’ha obtingut la titulació d’accés s’ha 
indicat “Universitats estrangeres” 
 

 
 
 S’ha afegit una crida que enllaça a un exemple de credencial d’homologació de títol. 

La URL per accedir al model és la següent:  

http://www.urv.cat/media/upload/arxius/gestio_academica/preinscripcio‐

doctorat/exemple‐credencial‐homologacio‐docto.pdf 
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Quan cliques damunt el símbol   ens obre la credencial d’homologació. 

 
 Després de “Si vols informació sobre beques i ajuts, pots visitar: ” s’ha afegit un 

apartat amb la frase següent: 

 

 
Català: 
Si tens acreditada una discapacitat igual o superior al 33%, contacta amb 
l’Escola de Postgrau i Doctorat.  

 
Castellà: 
Si tienes acreditada una discapacidad igual o superior al 33%, contacta con la 
Escuela de Posgrado y Doctorado.  

 
Anglès: 
If you can demonstrate that you have a level of disability equal to or greater 
than 33%, please contact the Postgraduate and Doctoral School.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


