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CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ, ADMISSIÓ I MATRÍCULA DE MÀSTER 2023-24 

 
 
 

Fase de Preinscripció Dates de preinscripció Resolució admissions 
(orientatives) 

Confirmació de la plaça i 
pagament reserva Període de matrícula 

Candidats de nou accés 

1a De l’1 de març al 17 d’abril Del 18 al 30 d’abril Fins a 10 dies després de 
publicada l’admissió (màxim 
10 de maig) 

Juliol (del 10 al 20) 
 
 

2a(*) Del 18 d’abril al 31 de maig De l’1 al 12 de juny  Fins a 10 dies després de 
publicada l’admissió (màxim 
22 de juny) 

Juliol (del 10 al 20) 
 
 

3a(*) De l’1 de juny al 17 de 
juliol 

Del 18 al 28 de juliol 
No hi ha reserva 

Setembre (del 8 al 15) 
 
 

4a(*) Del 18 de juliol al 20 de 
setembre 

(admissions anticipades i 
admissió final el 21 de setembre) No hi ha reserva Setembre (del 26 al 29) 

 
Estudiants que no són de nou 
accés 

    Juliol (del10 al 28) 
i 

Setembre (del 8 al 21) 
 

• (*) Si hi ha places vacants i prioritzant els admesos en fases anteriors (llista d’espera). 

• Alguns màsters per les seves especials característiques poden optar per unificar la primera i la segona fase. En aquests casos, excepcionalment podran admetre anticipadament candidats sempre 
que es realitzi l’admissió final d’acord amb el calendari establert. 

• En funció de l’adjudicació de places de les fases anteriors i per tal de no perjudicar als estudiants es pot suspendre una fase de preinscripció abans de finalitzat el termini oficial.  
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MÀSTER QUE UNIFIQUEN 1a I 2a FASE (*) 

 
 Fase de Preinscripció Dates de preinscripció Resolució admissions 

(orientatives) 
Confirmació de la plaça i 

pagament reserva Període de matrícula 

Candidats de nou accés 

1a i 2a fases (*) unificades De l’1 de març al 31 de 
maig 

Del 1 al 12 de juny Fins a 10 dies després de 
publicada l’admissió (màxim 
22 de juny) 

Juliol (del 10 al 20) 
 
 

3a (**) De l’1 de juny al 17 de 
juliol 

Del 18 al 28 de juliol 
No hi ha reserva 

Setembre (del 8 al 15) 
 
 

4a(**) Del 18 de juliol al 20 de 
setembre 

(admissions anticipades i 
admissió final el 21 de setembre) No hi ha reserva 

Setembre (del 26 al 29) 
 
 

Estudiants que no són 
nou accés 

    Juliol (del 10 al 28) 
y 

Setembre (del 8 al 21) 
 

• (*) Alguns màsters per les seves especials característiques poden optar per unificar la primera i la segona fase. En aquests casos, excepcionalment podran admetre anticipadament candidats 
sempre que es realitzi l’admissió final d’acord amb el calendari establert. Els màsters que unifiquen 1a i 2a fase són: 

o Advocacia i Procura 
o Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 
o Ciències del Sistema Nerviós 
o Comunicació Estratègica 
o Dret Ambiental 
o Dret de l’Administració Pública 
o Dret de l'Empresa i la Contractació 
o Ensenyament i Adquisició de l’Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua 
o Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica 
o Enginyeria Química 
o Gestió d'Empreses Tecnològiques 
o Innovació en la Intervenció Social i Educativa 
o Investigació en Ciències de la Infermeria 
o Mecànica de Fluids Computacional 
o Nutrició i Metabolisme 
o Tecnologia Educativa: e-learning i gestió del coneixement 

• (**) Si hi ha places vacants i prioritzant els admesos en fases anteriors (llista d’espera). 

• En funció de l’adjudicació de places de les fases anteriors i per tal de no perjudicar als estudiants es pot suspendre una fase de preinscripció abans de finalitzat el termini oficial.  


