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ORGANITZACIÓ DE LA GESTIÓ:

La planificació, organització i supervisió del procés ha anat a càrrec de l’Àrea de Docència i del Servei 

de Gestió Acadèmica. 

En aquest curs s’ha posat en marxa una novetat important:

 La implantació de les Secretaries de Gestió Acadèmica de Campus Sescelades i Bellissens. Juntament amb la SGAC

Catalunya (ja implantada) ha permès que en tots els campus (així com en la FTG) s’hagi pogut gestionar de forma íntegra 

tot el procés de preinscripció, accés, admissió i matrícula dels estudiants de Màster, tant nacionals com internacionals. 

Valorem molt positivament aquest procés que ha permès:

 Incrementar els canals de comunicació amb els Coordinadors/es de Màster

 Millorar les capacitats i l’expertesa en la valoració dels expedients de preinscripció d’estudiants 

internacionals (amb la col·laboració de les altres SGAC de Campus i la Secretaria de FTG). Línia de treball 

col·laboratiu que volem incrementar

 Implementar una prova pilot per incrementar els períodes d’obertura física de les SGAC,  gràcies a l’addició 

de més personal. Es valora però aquesta acció, pel que fa a la primera setmana d’agost, com a innecessària de 

cara al futur. 



PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ:

El procés en general ha estat ben valorat pels gestors i els candidats. S’han 

implementat diverses novetats previstes que detallarem a continuació. 

El nombre de preinscripcions ha augmentat sensiblement (263 persones més). Cal tenir 

present, però,  la concentració d’un elevat nombre de preinscripcions en alguns màsters 

(p. ex. Nutrició i Metabolisme, 207, o Wintour, 186) per a realitzar l’anàlisi de l’impacte 

sobre la matrícula.

Tots els màsters han arribat als 15 candidats preinscrits i s’ha pogut obrir matrícula al juliol



PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ:

Les millores aplicades en el formulari de preinscripció i l’aplicatiu de gestió de les 

sol·licituds han estat les següents:

 S’ha modificat la frase en anglès referent a si la titulació d’accés superada en una universitat estrangera 

s’ha homologat pel MECD, i s’ha afegit un model de credencial d’homologació perquè no es confonguin 

amb el requisit de la legalització. Considerem que el resultat ha estat satisfactori.

 Es va implantar la reserva d’un 5% de places per a candidats amb discapacitat i s’hi va afegir la frase 

següent al formulari: “Si tens acreditada una discapacitat igual o superior al 33%, contacta amb la 

secretaria”. 3 persones han accedit per aquesta via. 

 A la gestió es carrega automàticament el tipus d’accés, d’acord amb les dades que s’hagin indicat al 

formulari de preinscripció.



PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ:

Les millores referents als correus electrònics han estat:

 S’han creat els corresponents als estats nous de preinscripció (Admès pendent d’originals i admès 

pendent d’originals amb complements de formació).

 S’ha revisat el contingut dels models de correu electrònic dels curs passat, d’acord amb el nou 

funcionament del gestor documental.

 En el correu de confirmació que rep la Secretaria s’ha afegit informació sobre si el candidat ha 

formalitzat una altra preinscripció, per tal de coordinar el flux de la seva documentació entre les SGAC i 

així el/la candidat/a no l’hagi de tornar a pujar al gestor documental. 

 Tots els Coordinadors han rebut còpia del correu de Confirmació, excepte els que han manifestat que no 

el volien rebre.



PREINSCRIPCIONS REALITZADES CURS 2017-18

Total Preinscrits SGAC Bellissens SGAC Catalunya SGAC Sescelades FTG TOTAL

Nacionals 104 264 513 23 904

Estrangers 119 176 559 43 897

Total Preinscrits 223 440 1072 66 1801



PROCÉS D’ACCÉS:

S’ha continuat amb el funcionament que implica que els candidats pugen la documentació al gestor 

documental i s’ha implementat com a millora la supervisió de la documentació a través de la    

mateixa eina, que ha permès agilitar la gestió amb un resultat satisfactori, tant per als usuaris com 

per als gestors. 

Tot i la reducció de la documentació a presentar per part dels candidats i dels requisits exigits, cal un 

seguiment molt intensiu dels candidats internacionals. Es va demanar a la Secretaria General 

si era possible flexibilitzar els requisits formals de les compulses, però això no ha estat possible, atesa 

la legislació aplicable.

S’han afegit diversos cercadors nous al gestor de documentació, així com la generació d’un 

informe per fer el seguiment.



PROCÉS D’ADMISSIÓ:

Calendari d’admissions. Per tal de reduir el temps entre la preinscripció i la comunicació de 

l’admissió, es va proposar va proposar un calendari d’admissions cada 15 dies. En alguns casos, però, 

la coordinació ha optat per una admissió mensual i en els casos de màsters amb gran nombre de 

candidats per realitzar una admissió al final de la primera fase. Caldrà valorar com seguir de cara al 

futur.

Automatització del procés d’admissió a través de l’aplicatiu, que ha permès a la coordinació:
 Informar directament sobre l’estat d’admissió del candidat.
 Emplenar la fitxa que hi ha enllaçada al gestor documental sobre les assignatures de CF dels 

admesos o indicar en el camp d’observacions acadèmiques el motiu d’exclusió o altres indicacions 
acadèmiques (p. ex. assignatures a matricular)

Comunicació fluïda entre les SGAC (revisió tècnica) i la Coordinació (admissió acadèmica) per 
garantir l’agilitat del procés gràcies a l’enviament de correus a través del gestor documental.

Millora en el lliurament de les cartes d’admissió per obtenir el visat, que es podien descarregar 
directament del gestor. També s’ha modificat el model estàndard, d’acord amb les peticions de les 
ambaixades. 



PROCÉS D’ADMISSIÓ:

Les millores referents als estats d’admissió han estat:

 S’han creat dos estats nous: 

o Admès pendent originals

o Admès amb CF pendent originals.

 L’estat d’exclusió es divideix en els següents: 

o Exclusió acadèmica.

o Exclusió tècnica:

• Abans de l’admissió acadèmica.

• Després de l’admissió acadèmica.

El candidat ha pogut conèixer el seu estat de preinscripció i consultar aquest esquema a través del gestor 

documental.



PROCÉS DE MATRÍCULA:

Hem observat que malgrat el nombre de preinscrits era significatiu, molt candidats retardaven la 

formalització de la matrícula (i no la formalitzaven al juliol). D’acord amb el seguiment que han fet les 

SGAC això es deu a diferents raons:

- Lliurament dels originals un cop presents a la URV (estudiants internacionals)

- Estudiants pendents de la superació dels TFG a la convocatòria de setembre per finalitzar 

el Grau

- Dificultats econòmiques per afrontar l’import o estudiants pendents de beca

Matrícules condicionades com una opció per aquells candidats pendents de completar els requisits 

formals de la documentació. L’han formalitzat 92 persones (Màster i Doctorat) que han hagut 

d’abonar les taxes. Com a més tard el 31 de gener hauran de lliurar tota la documentació, en cas 

contrari se’ls anul·larà la matrícula. 



ESTUDIANTS PREINSCRITS I MATRICULATS DE MÀSTER PER CURS

curs 2016-17 curs 2017-18 variació nombre variació %

Preinscrits 1538 1801 263 17,10%

Total matrículats nou accés* 848 914 66 7,22%

Total matrículats* 1256 1357 101 7,44%

* Els matriculats inclouen els estudiants del Màster de formació del Professorat que no es preinscriuen a la URV



EXEMPCIONS DE PREUS: BEQUES I QÜESTIONS ECONÒMIQUES:

Beques:

Beques de règim general del MECD s’han desenvolupat amb normalitat. Hi ha hagut 327 sol·licituds.

Beques d’Equitat. Per primer cop el Decret de Preus les ha establert per a estudiants de màster amb 

atribucions professionals. Suposen entre un 10 i un 50% de rebaixa de l’import dels crèdits de la 

matrícula. Hi ha hagut 94 sol·licituds.

Qüestions econòmiques:

S’han mantingut els mateixos preus que el darrer any, així com els períodes de pagament 

fraccionat i els recàrrecs.

S’han posat en marxa les funcionalitats de “Els meus rebuts” i això ha permès major autonomia dels 

estudiants (imprimir directament el rebut de matrículades d’aquest aplicatiu, fer el pagament per 

targeta des de l’estranger en els diferents fraccionaments...)

S’ha revisat el procediment, per tal de facilitar el pagament de la matrícula d’un estudiant per part 

d’una empresa.



GESTIÓ D’EXPEDIENTS I TÍTOLS:

Gestió d’Expedients:

Implantació dels tràmits en línia per fer la sol·licitud telemàtica dels diferents tràmits administratius. 

Això evita desplaçaments físics innecessaris dels estudiants i haver d’estar pendents d’horaris, etc.  

També suposa una millora per als estudiants que cursen màsters virtuals i no tenen presència física a 

la URV. Així mateix s’ha habilitat el pagament per targeta de les taxes associades a algun tràmit.

Expedició del Títol:

S’ha continuat amb el mateix sistema amb la novetat, que la taxa es pot pagar amb targeta.

Hem detectat certa problemàtica relativa a la recollida del títol per part de titulats estrangers en el 

seu país. Entenem que en part ve motivada per la necessitat del procés de legalització previ a 

l’homologació. També s’ha generat una altra dificultat per les indicacions rebudes d’algunes 

ambaixades en el sentit d’utilitzar sistemes privats atès el mal funcionament de les oficines de 

correus dels estats on estan ubicades. Això encareix el cost de la tramesa.





PROPOSTES DE MILLORA:

Revisió del procés de preinscripció, accés, admissió i matrícula del Màster de Formació del Professorat. Recull de demandes des

de la SGAC-Sescelades i la Coordinació i elaboració d’una proposta de modificacions de calendaris i sistemes d’assignació per a l’Oficina 

d’Accés a la Universitat 

Millores en la generació automàtica de les cartes d’admissió per al visat quan el candidat és admès acadèmicament.

Es continuarà revisant el contingut dels missatges automàtics. També es millorarà la informació sobre els serveis disponibles com a 

estudiant (moodle, correu electrònic, etc.)

Automatitzar les fitxes de Complements de Formació, així com els motius d’exclusió acadèmica, per tal que  es pugui fer a través 

d’un desplegable. 

Impuls a eines de treball col·laboratiu entre els diferents gestors que revisen documentació de candidats internacionals per tal de 

crear una base de dades sobre sistemes educatius, universitats i processos de legalització, traducció i compulsa que pugui facilitar la feina als 

gestors.

Creació d’una nova causa d’anul·lació amb dret a devolució de l’import de matrícula (per denegació del visat)


