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MÀSTER: notificació de resolució sobre l’estat de la documentació a presentar pels candidats que han cursat els estudis d’accés a institucions estrangeres d’educació superior i no els 
han homologat a Espanya  

ESTATS QUE NO SIGUIN MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA, O SIGNATARIS DE L’ACORD SOBRE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU O PAÏSOS AMB ACORDS BILATERALS AMB LA UNIÓ 
EUROPEA 
Màster universitari: 

Candidat/a: Curs acadèmic:  

VERIFICACIÓ  
 Presentat Traduït (1) Legalitzat (1) 
Documentació genèrica: SÍ NO SÍ NO SÍ NO 
►Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del document identificador (passaport), no havent superat el document la data límit de 
validesa (*).     

►Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del títol que dóna accés al màster, o bé comprovant d’haver-ne pagat els drets 
d’expedició (*).        

►Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada d'un expedient acadèmic on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el 
nombre d'hores/crèdits de cadascuna d'elles (*). 
►Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada, d'un document emès per l'autoritat d'aquell país competent en la matèria, que acrediti que 
el títol obtingut pel candidat permet accedir a estudis de Màster en aquell país. Aquest document pot ser substituït, si s'escau, per la 
presentació d'un títol de Màster, obtingut en aquell mateix país, així com el Suplement Europeu al Títol (SET). 

     

►Currículum Vítae (*).      
 Presentat               Traduït (1) 
  Si escau   
Documentació específica que requereix la  normativa d’accés i admissió al màster: SÍ NO SÍ NO 
■     
■     

■     
Per poder ser valorat com a candidat per l’òrgan de selecció, cal haver presentat mínimament els documents indicats com a (*) 
 
(1) En la fase d’admissió els documents es poden presentar escanejats, i no cal legalització ni traducció 
 

En el cas dels documents que es puguin presentar compulsats, la URV acceptarà les compulses efectuades per: 
 Els òrgans de les administracions universitària, local, autonòmica o estatal, sempre que la compulsa hagi estat efectuada per l’òrgan emissor del document. 
 Les representacions diplomàtiques o consulars de l’Estat espanyol 
 Els notaris 

 
En el cas dels candidats admesos, que han presentat la documentació expedida a l'estranger, abans de poder formalitzar la matrícula hauran de presentar la documentació ajustada als 
requisits establerts al Centre Internacional. 

 
Cal presentar la documentació requerida abans que finalitzi el període de preinscripció corresponent. Transcorregut aquest termini sense haver-la presentat, la vostra sol·licitud es considerarà com a 
desistida (art. 71.1 Llei 30/1992). Si després del procés d’admissió queden places vacants, s’obrirà un nou període de preinscripció en el que podreu formalitzar novament la vostra preinscripció. 
Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d’alçada davant el rector de la URV en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació 
d’aquesta resolució. 

 
El tècnic/a del Centre Internacional (signatura i segell) 
 
Tarragona, 
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