UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Servei de Gestió Acadèmica

6. Admès pendent acreditació títol

Benvolgut/da [Nom del candidat/a],
Ens plau informar-te que la Coordinació / Comissió Acadèmica del Màster en [Nom del
programa], d’acord amb la documentació aportada i els criteris de selecció del programa, ha
admès acadèmicament la teva sol·licitud, tot i que no has acreditat el títol dels estudis que et
donen accés al Màster o bé el resguard conforme has pagat els drets d’expedició, sense el qual
no podràs matricular-te.
Tant aviat com disposis d’aquest document, caldrà que el pugis novament al gestor documental
així com el Certificat Acadèmic Personal actualitzat amb les dades referents a la finalització de
la titulació. La data màxima que tens per pujar, modificar o consultar documents la pots trobar
en el mateix gestor documental. Tingues en compte, però, que si t’has preinscrit en la primera o
segona fase i a data 30 de juliol no pots acreditar el títol, podràs fer-ho fins el 30 de setembre
com a màxim, sense cap tipus de penalització.
A més, podràs veure l’estat de compliment dels requisits formals necessaris per a aquest i els
altres documents i fer-ne el seguiment.
Quan hagis pujat aquest document amb els requisits formals exigits, et donarem accés a
matrícula perquè puguis formalitzar-la.
Podràs visualitzar el canvi d’estat a través del gestor documental. A més, t’enviarem un altre
correu electrònic amb tota la informació corresponent a la matrícula.
No obstant, per poder tenir plaça de matrícula garantida, cal que facis una reserva mitjançant el
pagament avançat de 400€. Per fer aquest pagament, pots accedir a la plataforma Els meus
Rebuts on trobaràs aquest rebut, que podràs pagar en efectiu o amb targeta de crèdit. Tingues
en compte que el termini per fer aquest pagament són 10 dies naturals a partir de la data
d’aquest correu.
Un cop t’hagis matriculat, aquesta quantitat se’t descomptarà de l’import final de la matrícula. Si
gaudeixes de beca o algun altre tipus d’ajut o descompte per cursar el màster que impliqui que
l’import final sigui menor a 400€ et retornarem la part que et correspongui. Però en cas que no
t’hi matriculis, no et retornarem l’import.
Si disposes d’alguna de les acreditacions següents: discapacitat mínima del 33%, víctima de
violència masclista en l’àmbit de la parella, família nombrosa de categoria especial o víctima
d’actes terroristes; ens has de fer arribar aquesta documentació a aquest correu electrònic i així
t’aplicarem l’exempció del pagament avançat en concepte de reserva de plaça. Pots consultar
altres exempcions aquí.
Si no efectues el pagament en el termini establert, el teu estat de preinscripció serà el d’admès
sense reserva de plaça.
Per a qualsevol consulta o aclariment, pots posar-te en contacte amb nosaltres.
Salutacions cordials,
[Secretaria de Centre/Campus]
Universitat Rovira i Virgili

