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Acord de 21 de febrer de 2008 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa
d’Estudiants visitants.
Preàmbul
1. Àmbit d’aplicació
2. Admissió dels estudiants visitants
3. Règim acadèmic
4. Règim econòmic

Preàmbul
És cada cop més freqüent que persones externes a la URV, particularment de nacionalitat estrangera,
demanin cursar a la Universitat Rovira i Virgili assignatures d’un ensenyament determinat.
Aquestes persones poden no estar en possessió dels requisits establerts per la legislació vigent per poder
accedir a la universitat, bé perquè són alumnes d’universitats estrangeres que desitgen cursar assignatures
no previstes en el marc d’un programa acadèmic ordinari o regulat per un conveni entre la URV i una altra
institució, bé perquè no tenen els requisits acadèmics necessaris.
Així doncs, per donar resposta a la demanda d’aquestes persones, es proposa la regulació següent.

1. Àmbit d’aplicació
1.1 Són estudiants visitants de la URV aquells que cursen a la Universitat Rovira i Virgili un conjunt d’assignatures d’ensenyaments de grau, màster i doctorat no previst en el marc d’un programa acadèmic ordinari
o regulat per un conveni entre la URV i una altra institució. També poden ser admeses com a estudiants visitants les persones que no compleixin els requisits acadèmics establerts per matricular-se a la Universitat.
1.2 L’admissió de l’estudiant visitant a la URV i el seu règim es regeixen per allò que estableix aquesta
normativa.
1.3 L’admissió com a estudiant visitant no implica en cap cas admetre’l als estudis oficials corresponents, ni atorga cap validesa oficial als estudis que es realitzen a la URV.
1.4 Queden exclosos de la condició d’estudiant visitant els estudiants del Programa URV ciutadana.

2. Admissió dels estudiants visitants
2.1 Les persones interessades a ser admeses com a estudiants visitants han de presentar una sol·licitud
d’admissió: 1) si es tracta d’ensenyaments oficials de grau, al degà o degana o al director o directora del
centre que tingui adscrit l’ensenyament que ofereix les assignatures que volen cursar i 2) si es tracta de
cursos de màster a l’òrgan responsable de selecció del màster, 3) si es tracta de doctorat a l’òrgan responsable de selecció del doctorat.
2.2 Les sol·licituds d’admissió com a estudiant visitant han d’anar acompanyades de la justificació de la
persona interessada per sol·licitar una estada a la URV, del certificat dels estudis universitaris o altres estudis que
està cursant o que ha cursat i del certificat de coneixement de l’idioma, si escau. 2.3 Els alumnes visitants estrangers han de justificar que compleixen els requisits legals vigents per a l’estada d’estrangers a l’Estat espanyol.
2.4 El termini per presentar les sol·licituds és de l’1 al 30 de setembre o de l’1 al 15 de gener.
2.5 Correspon al degà o degana o al director o directora del centre corresponent resoldre les sol·licituds
d’admissió d’alumnes visitants d’ensenyaments de grau, a proposta del responsable d’ensenyament. Si es
tracta d’estudis de màster, aquesta decisió correspondrà a l’òrgan responsable de selecció del màster i en
el cas d’assignatures de doctorat a l’òrgan responsable de selecció del doctorat. L’admissió queda supeditada a la disponibilitat de places vacants en els cursos sol·licitats. Els estudiants queden adscrits al centre o
departament que n’ha autoritzat l’admissió.
2.6 Un cop acceptada la sol·licitud, la inscripció s’ha de formalitzar durant els 30 dies següents a la
finalització del període oficial de matrícula de cada quadrimestre. Els estudiants visitants poden inscriure’s
d’un màxim de 30 crèdits per quadrimestre.

3. Règim acadèmic
3.1 L’estudiant visitant té dret a assistir a classe i a obtenir un certificat, expedit per la URV, en què
consti, si correspon, l’assistència als cursos inscrits.
3.2 Les assignatures cursades en el marc d’aquesta normativa no tenen validesa acadèmica oficial. Els
estudis realitzats d’acord amb el que regula aquesta normativa no comportaran l’obtenció d’un títol oficial
o propi de la URV.
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4. Règim econòmic
4.1 Els alumnes visitants a la URV s’han d’inscriure en el centre al qual han sol·licitat l’admissió. El
Consell Social ha de fixar el preu de dels crèdits en aquesta modalitat d’estudis.
4.2 En el moment de formalitzar la inscripció, els alumnes visitants a la URV han d’acreditar que tenen
cobertura sanitària i una assegurança de responsabilitat civil per desenvolupar les activitats acadèmiques
que ho requereixin. En cas contrari hauran de contractar la pòlissa d’assegurança voluntària cum laude
que ofereix la URV.
4.3 El preu de matrícula s’incrementarà un 40% del preu del crèdit establert en el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris.

