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Acord de 24 d’abril de 2008 pel qual s’aprova l’actualització del programa
URV Ciutadana.

INFORMACIÓ ACADÈMICA CURS 2008-09
Com matricular-se?
• La matrícula es realitza per quadrimestres.
• El preu total de la matrícula s’estableix en funció del nombre de crèdits matriculats.
• A aquest import se li ha de sumar l’import de les taxes administratives corresponents a la gestió
de la matriculació vàlides per tot el curs acadèmic.
• La matrícula és personal i intransferible. No es realitzaran reserves per telèfon, correu electrònic,
ni a través de terceres persones.
Documentació necessària per efectuar la matrícula:
• Omplir la sol·licitud de matrícula
• Una fotocòpia del DNI
• 2 fotografies carnet
• Comprovant de l’ingrés de l’import de la matrícula
• Omplir la fitxa de dades personals
Períodes de matrícula:
• Per a les assignatures anuals o de 1r quadrimestre:
- Del 21 al 27 de juliol de 2008
- De l’1 al 4 de setembre de 2008
• Per a les assignatures del 2n quadrimestre:
- Del 7 al 13 de gener de 2009
Com matricular-se:
De manera presencial, adreçant-se al SEGEU (per als estudiants de Tarragona, Reus i Vila-seca), o bé al
CTE (per als estudiants de Tortosa).
Pagament de la matrícula:
• L’import de la matrícula haurà de ser abonada al compte corrent que s’indicarà a l’imprès de la
matrícula.
• El termini de pagament és de 7 dies a comptar des de la data d’expedició del full de matrícula.
Caldrà retornar al SEGEU l’imprès amb el segell de l’entitat bancària.
• Si en el termini establert no s’han abonat els drets de matrícula, la URV podrà deixar sense efecte la sol·licitud de matrícula o anul·lar-la.
Dates d’inici de l’activitat acadèmica:
Les que estableixi el centre on s’imparteixin les assignatures matriculades.
Modificacions de matrícula:
Si un cop començat el curs es vol un canvi de matrícula de les assignatures triades, les sol·licituds es
faran arribar del 8 al 12 de setembre de 2008 al SEGEU per a les del primer quadrimestre o anuals, i del 19
al 23 de gener de 2009 per a les del segon quadrimestre.
Anul·lacions de matrícula
Es retorna l’import total de la matrícula per malaltia greu justificada, mitjançant la presentació del corresponent certificat mèdic oficial.
Centres Docents:
http://www.urv.net/redireccionar.php?url=http://wwwa.urv.cat/localitzacio/MapaGeneral.htm
1. Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia (seu Tarragona)
2. Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia (seu Tortosa)
3. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (seu Reus)
4. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (seu Tortosa)
5. Facultat de Ciències Jurídiques
6. Facultat de Lletres
7. Facultat de Química
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8. Facultat d’Enologia
9. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
10. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
11. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química
12. Escola Universitària d’Infermeria (seu Tarragona)
13. Escola Universitària d’Infermeria (seu Tortosa)
14. Escola Universitària de Turisme i Oci (seu Vila-seca)
15. Escola Universitària de Turisme i Oci (seu Tortosa)
16. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
Normes acadèmiques
• Cal haver complert o complir 55 anys l’any en què es realitza la matrícula.
• No és necessari posseir cap titulació prèvia.
• No cal superar cap prova d’accés.
• El nombre màxim de places ofertes per cada assignatura/aula és de 3
• Les assignatures ofertes al programa s’imparteixen als diferents campus de la URV, en funció
de la ubicació que té l’ensenyament a què pertanyi.
• Els estudiants del programa URV Ciutadana podran optar a l’avaluació establerta per a l’assignatura (l’avaluació positiva donarà lloc a un certificat d’aprofitament). Si decideixen no optar
per l’avaluació rebran un certificat d’assistència.
• La consecució de 60 crèdits avaluats positivament donarà lloc a un títol propi.

