UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Servei de Gestió Acadèmica

CATALÀ
REMITENT:
DESTINATARIS:
Assumpte:
Data prevista de
tramesa:

SECRETARIES amb sistema de matrícula externa o presencial
NOU ACCÉS A GRAU AL 2019-20
Informació matrícula Universitat Rovira i Virgili (URV)
En funció de la data d’assignació/reassignació

Benvolgut / Benvolguda estudiant,
Com saps, has estat admès o admesa a la Facultat ***** / l’Escola ***** de la Universitat Rovira
i Virgili (URV) al curs 2019-20. Amb aquest missatge volem donar-te la benvinguda a la nostra
universitat i agrair-te la confiança en aquesta institució per desenvolupar el teu projecte
d’educació superior. També volem facilitar-te la informació més rellevant sobre la matrícula.
INFORMACIÓ PER A LA MATRÍCULA DE NOU ACCÉS, curs 2019-20
T’has de matricular presencialment / a través d’internet, tenint en compte el següent:
Data en què t’has de matricular
D’acord amb el calendari, t’has de matricular el/s dia/dies (xx) de (mes) de 2019 entre les 8.30 h
i les 23.59 h. Tot i així, et recomanem que et matriculis preferentment entre les 8.30 h i les 14 h,
coincidint amb l’horari d’atenció de la secretaria. / T’has de matricular el dia de la setmana + dia
del mes + de juliol de 2019, a les XX h, al lloc ZZZ.
Si estàs pendent de reassignació en una universitat pública o a la Universitat de Vic, pots
sol·licitar la matrícula amb aquesta condicionalitat. En aquest cas, inicialment només hauràs de
pagar les taxes, assegurances i serveis voluntaris, mitjançant targeta i en un termini de 24 hores
(el dia de la matrícula i el dia següent laborable).
IMPORTANT: si no et matricules en el període establert, perds la plaça.
De quines assignatures t’has de matricular
T’hauries de matricular de les assignatures de primer curs de l’itinerari a temps complet del pla
d’estudis (si vols tenir la condició d’estudiant a temps parcial, cal que segueixis el tràmit
corresponent).
Pots conèixer els dos itineraris a través d’aquesta pàgina: un cop hi siguis, selecciona el grau i
després, “Pla d’estudis”.
Documentació que has d’aportar
Consulta la documentació requerida per als estudiants de nou accés. La URV pot consultar i
validar les teves dades a altres administracions o organismes (DNI/NIE, titulació universitària,
família nombrosa i discapacitat). En cas que no hi estiguis d’acord, pots oposar-te a aquesta
consulta.
Altra informació sobre matrícula
A la web de la URV, al destacat “Automatrícula”, tens informació sobre preus, beques i ajuts,
préstecs AGAUR, reconeixement de crèdits, etc. i també un apartat sobre les preguntes més
freqüents.
Carnet d’estudiant
En aquesta pàgina hi trobaràs tota la informació.
Compte de correu electrònic i serveis digitals URV
Un cop estiguis matriculat, la URV et genera un compte de correu electrònic institucional i et dóna
accés a altres serveis digitals. El tindràs operatiu 24 h després de fer la matrícula, i podràs
accedir-hi a través de la intranet URV. Aquí tens indicacions sobre com accedir-hi.
Revisa aquest correu periòdicament, ja que durant la teva vinculació amb la URV t’hi farem arribar
informació important.
Informació rellevant sobre el nostre centre
Aquí trobaràs informació sobre el nostre centre.
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Contacte
Pots contactar amb nosaltres a través d’aquest enllaç .
Cordialment,
Secretaria CCCCCCCCCCCCC
Universitat Rovira i Virgili
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