
 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

Servei de Gestió Acadèmica 

 

1 
 

 

 

Els màsters nous que  s’implanten el curs 2019-20 són: 

- Recerca Avançada en Estudis Humanístics (FLL) 

- Sistemes de Conversió Energètica i Tecnologia (ETSEQ) 

 

 

 El calendari ha modificat les dates de les fases de preinscripció, són les següents:  

 

- La primera fase s’inicia abans 1 de febrer enlloc d’1 de març i finalitza en la 

mateixa data 15 de maig. 

Els màsters en procés d’al·legacions o verificació es poden obrir més tard 

d’aquesta data (concretament l’1 de març s’obren els de Planificació 

Governança i Lideratge Territorial i Condicionants Genètics, Nutricionals i 

Ambientals del Creixement i del Desenvolupament). 

- La segona fase s’inicia en la mateixa data 16 de maig  i finalitza el 19 de juliol (en 

comptes del 20 de juliol). S’afegeix el remarcat a la frase ‘Si hi ha places vacants 

i prioritzant els admesos en fases anteriors (llista d’espera)’. 

- La tercera fase s’inicia el 2 de setembre (en lloc del 3) i finalitza el 20 de 

setembre (en lloc del 21). S’afegeix el remarcat a la frase ‘Si hi ha places vacants 

i prioritzant els admesos en fases anteriors (llista d’espera)’. 

- La quarta fase s’inicia el dia 1 d’octubre i finalitza el 4 d’octubre (en lloc del 5). 

S’afegeix el remarcat a la frase ‘Si hi ha places vacants i prioritzant els admesos 

en fases anteriors (llista d’espera)’. A més, s’ha eliminat el fet que només  es 

puguin preinscriure els candidats que tinguin tota la documentació completa 

amb els requisits per matricular- se, atès que també poden optar a la matrícula 

condicionada durant aquesta fase. 

La caràtula de preinscripció s’ha actualitzat d’acord amb aquests canvis, així com la 

informació que consta a la web. 

 

 

 Als candidats espanyols no se’ls requerirà còpia compulsada del DNI. 

Com a conseqüència d’això: 

- S’actualitza la informació en el gestor documental: 

 En la descripció dels requisits dins del calaix corresponent al document 

identificatiu. 

 Com el gestor documental discrimina en funció de la titulació d’accés i 

no de la nacionalitat del candidat/a no podem eliminar el requisit de 

compulsa en el document identificatiu, però en aquests casos, s’afegirà 

Novetats més significatives dels processos de màster 2019-20 

Implantació nous màsters 

Calendari dels processos 

Canvis en els processos i en la documentació 
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l’opció ‘Requisit no necessari (No necessari)’ dins del deslligable dels 

diferents estats del requisit de compulsa pel document identificatiu. Per 

tant, en el cas de candidats espanyols amb DNI li haureu de fet constar 

aquesta opció en concret. 

- S’actualitza la informació de la web. 

 

 Als candidats estrangers se’ls afegeix el NIE com a tipus de document vàlid.  

Com a conseqüència d’això: 

- S’afegeix aquesta opció al deslligable del tipus de document de la caràtula de 

preinscripció. 

- S’actualitza la informació en el gestor documental en la descripció dels requisits 

dins del calaix corresponent al document identificatiu. 

- S’actualitza la informació a la web. 

 

 L’estat ‘Admès pendent d’acreditació del títol’ que fins ara només era aplicable als 

candidats amb titulació d’accés espanyola, s’amplia als candidats amb titulació d’accés 

estrangera.  

A aquests candidats se’ls exigirà un document expedit per la Universitat d’origen que 

acrediti que finalitzarà els estudis i obtindrà el títol durant aquest curs, document que 

hauran de pujar al calaix establert pel títol, fins que obtinguin aquest últim que també 

hauran de pujar al mateix calaix amb els requisits corresponents.  

Si acrediten el títol però aquest no compleix amb els requisits formals, se’ls canviarà 

l’estat a ‘Admès pendent requisits documentació’. En aquest darrer cas podrien optar a 

matrícula condicionada. 

 

Com a conseqüència d’això: 

- S’actualitza el contingut de la descripció del calaix corresponent al títol per 

aquests candidats. 

- S’actualitza la web. 

 

 Flexibilització de la matrícula condicionada: 

Durant el curs 2018-19 l’accés a matrícula condicionada reunia aquestes condicions: 

- S’oferia a sol·licitud de l’interessat en casos justificats i amb el i vist i plau del 

Coordinador. 

- Només a la  1a, 2a i 3a fases. 

- Suposava únicament el pagament de les taxes. 

- El termini màxim per completar els requisits de la documentació era fins al 31 

de gener. 

Durant el curs 2019-20 es flexibilitza en el sentit següent: 

- S’oferirà d’ofici en els correus corresponents als estats següents:  

o admès pendent requisits documentació. 
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o Admès pendent originals 

o Admès amb CF pendent originals. 

L’estudiant haurà d’emplenar el document ‘Declaració de compromís’, pujar-lo 

al gestor documental en un nou calaix establert a tal efecte i avisant a 

l’SGAD/UDR, un cop pujat. No caldrà que estigui signat per la Coordinació. 

- Es pot optar aquesta condicionalitat en totes les fases de preinscripció. 

- Suposarà el pagament ordinari de la matrícula (fraccionada si es vol), no només de 

les taxes. 

- Termini fins al 30 d’abril de 2020 per completar els requisits de la documentació.  En 

cas contrari, s’anul·la la matrícula sense dret a devolució de l’import. 

- Mentre duri la condicionalitat el candidat estarà en suspensió temporal, per la qual 

cosa, no podrà demanar certificats acadèmics, ni expedients ni títol. Des del SGA 

portarem a terme accions per facilitar el control d’aquests candidats. 

 

 Els correus electrònics associats als tres estats abans esmentats i el d’accés a matrícula 

condicionada s’han redactat d’acord amb aquests canvis. Tanmateix, la majoria de 

correus electrònics dels diferents estats de la sol·licitud de preinscripció s’han actualitzat 

d’acord amb el nou curs acadèmic i calendari aprovat. 

 

 Implantació pla pilot reserva de plaça: per aquells màsters que es decideixi (en principi 

un per Campus) implicarà que en el cas dels candidats admesos, puguin avançar el  

pagament de part de la matrícula abans d’iniciar-se el període establert per formalitzar-

la. 

 

 

 Quan els candidats escullien URV en “universitat on ha superat els estudis d’accés”: 

 

Canvis en el formulari de preinscripció 
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Fins ara apareixien tots els ensenyaments (tant de la URV com de fora la URV): 

 
  

A partir d’aquest curs, únicament apareixeran els ensenyaments URV en el deslligable. 
 

 

 

 S’ha actualitzat el redactat d’acord amb els canvis abans esmentats. Els canvis els podeu 

consultar en el document anomenat ‘Canvis contingut gestor documental’. 

 S’ha creat un nou calaix per totes les vies d’accés anomenat ‘Declaració de compromís’ 

on els candidats trobaran el model a través d’un enllaç i on l’hauran de pujar un cop 

emplenat. 

 S’ha canviat el literal del calaix abans anomenat ‘Documentació a pujar per la 

Coordinació del Programa (Declaració de compromís/ Altra documentació acadèmica)’ 

pel de ‘Documentació a pujar per la Coordinació del programa (Altra documentació 

acadèmica)’, atès que el Coordinador ja no autoritza l’accés a matrícula condicionada ni 

puja el model de declaració de compromís que puja el propi candidat/a. 

 S’ha creat una nova fitxa de CF pel nou Màster Recerca Avançada en Estudis 

Humanístics. 

 La carta d’admissió es generarà únicament pels candidats amb titulació d’accés 

estrangera preinscrits a màsters que no siguin virtuals i que estiguin en algun dels 

estats següents:  

- Admès acadèmicament 

- Admès acadèmicament amb CF 

- Admès pendent acreditació del títol 

- Admès pendent requisits documentació 

- Admès pendent d’originals 

Gestor documental 
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- Admès amb CF pendent d’originals 

- Llista d’espera 

- Accés a matrícula 

- Accés a matrícula amb CF 

- Accés a matrícula condicionada 

 

 

 

 

 

 S’ha implantat un botó que permetrà a la SGAC/UDR bloquejar l’admissió acadèmica 

que hagi fet el Coordinador o la Coordinadora per tal que no es pugui modificar. En cas 

que des de la Coordinació necessitin fer canvis a posteriori, hauria de contactar amb la 

SGAC/UDR perquè li desbloquegi. 

 

 Es traslladarà a la fitxa del candidat: 

 

 La informació següent: 

- Complements de Formació/Motius d’exclusió 
 

- En el cas de candidats preinscrits a estudis de doctorat, a més d’aquesta informació 
també apareixerà la corresponent a: 
o Director/tutor/línia d’investigació/dedicació (TC o TP) 
 
Aquesta informació també estarà disponible pels Coordinadors. 

 

 

- S’ha actualitzat tota la informació com a conseqüència de tots els canvis esmentats i d’acord 

amb el nou curs acadèmic. 

- Tots els documents nous o que continguin informació nova apareixeran amb l’etiqueta 

‘NOU’. 

 

 

Millores 

Informació processos màsters Intranet 

Altres canvis o millores 
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- Apareixerà una pàgina genèrica d’error per quan ens trobem amb talls de comunicacions o 

de xarxa incontrolats: 

 

 

- S’ha actualitzat el contingut del model d’acta final d’admissió a màsters que està enllaçat a 

l’aplicatiu de gestió de preinscripció: 

 

 

 

 

 A partir de l’inici de la primera fase de preinscripció es pactarà una data a partir de la qual els 

correus electrònics associats al procés de preinscripció, admissió i matrícula de màsters que 

actualment surten de l’aplicatiu de gestió de preinscripció, s’enviïn des del CRM.  

Tramesa de correus electrònics a través del CRM 
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Aquest canvi no suposarà cap canvi en la forma d’actuar de les SGAC/UDR i facilitarà avantatges 

com: 

 Visió més amigable dels correus pels candidats. 

 Possibilitat de tramesa massiva de correus. 

 Extreure informes del que ens pugui interessar (per exemple qui obre el correu i qui 

no...). 

Cal acabar de confirmar amb SRIiTIC com s’accedirà a l’informe EVIA Llistat control emails 

preinscripció màster, que és l’únic afectat amb el canvi. 

 

https://www.urv.cat/evia/jsp/modgestio/capturaParametres.jsp?mod=C_CTRL_EMAIL_PREMAST
https://www.urv.cat/evia/jsp/modgestio/capturaParametres.jsp?mod=C_CTRL_EMAIL_PREMAST

