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7. Accés a matrícula 

 
Benvolgut/da [Nom del candidat], 
 
Ens plau informar-te que has estat admès/a per cursar el [Nom del programa de doctorat] durant 
el curs 2018-19i estàs donat/da d’alta a l’estat Accés a matrícula per poder formalitzar la matrícula 
quan s’obri el termini establert a tal efecte. Consulta el calendari.  
 
Amb aquest missatge volem donar-te la benvinguda a la nostra universitat i agrair-te la teva 
confiança en aquesta institució per a desenvolupar el teu projecte de doctorat, així com facilitar-
te la informació més rellevant sobre la matrícula. 
 
Formalització de la matrícula: 
Es realitza a través del procés d’automatrícula. És molt important que tinguis a mà la demo per 
veure com ho has de fer. 
Un cop formalitzada la matrícula, si detectes errades o mancances, pots modificar-la lliurement 
en els 5 dies naturals següents. 
 
Informació acadèmica: 
 
En el cas que vulguis matricular-te a temps parcial hauràs d’escollir aquesta opció en el moment 
de formalitzar l’automatrícula, si així ho vas fer constar a la sol·licitud de preinscripció i ha estat 
aprovat per la Coordinació / Comissió Acadèmica.  
 
Informació econòmica: 
Consulta la informació relacionada amb preus, taxes i exempcions i  formes de pagament i 
terminis.  
 
Documentació de matrícula: 
Recorda que la data límit perquè lliuris la documentació necessària per a la matrícula és l’últim 
dia de matrícula corresponent a la teva fase de preinscripció. Consulta el calendari. 
 
Tràmits administratius:  
Pots consultar tota la informació sobre els diferents tràmits que pots sol·licitar com a estudiant 
de doctorat aquí. 
 
Compte de correu electrònic i serveis digitals URV: 
Un cop formalitzis la teva matrícula, la URV et genera un compte de correu electrònic institucional 
i altres serveis digitals. Tindràs operatiu el teu compte 24 hores després de la matrícula, i podràs 
accedir-hi a través de la  Intranet URV; aquí tens les indicacions de com fer-ho. 
A la Intranet, prement “Correu electrònic” accediràs al teu compte de correu i en coneixeràs 
l’adreça. És important que el revisis periòdicament, ja que durant la teva vinculació amb la URV 
t’hi farem arribar informació important. 
 
Carnet URV: 
Un cop formalitzis la teva matrícula, podràs disposar del carnet URV. Pots consultar les seves 
utilitats i el procediment per obtenir-lo aquí. 
 
Per a qualsevol consulta o aclariment, pots posar-te en contacte amb nosaltres. 
 
Salutacions cordials, 
 
 
[Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus / Centre] 
Universitat Rovira i Virgili 
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