Àrea de Docència

Servei de Gestió Acadèmica

GUIA PER OBTENIR EL VISAT D’ESTADA PER ESTUDIAR UN
MÀSTER/DOCTORAT A LA URV
REVISA
Si pel país on resideixes, necessites obtenir el Visat per a estudiar a Espanya
 Han de comptar amb aquest document tots els estrangers, llevat que siguin
ciutadans de:
 Unió Europea
 Islàndia
 Liechtenstein
 Noruega
 Suïssa
CONSULTA
A L’Ambaixada o Oficina Consular d’Espanya al país on resideixes (enllaç), amb
anticipació suficient:
1)

El procediment i documents a presentar per obtenir el visat

De manera general:
 Hauràs d’emplenar una sol·licitud, d’acord amb el model oficial (original i
còpia).
 A la sol·licitud acompanyaràs la documentació següent:
 Passaport en vigor, amb una vigència mínima del període per al qual se
sol·licita l’estada.
 Acreditació conforme has estat admès a un centre d’ensenyament
autoritzat a Espanya per a la realització d’un programa a temps complet, que
condueixi a l’obtenció d’un títol o certificat d’estudis.
En aquest cas seria a la Universitat Rovira i Virgili per obtenir el títol oficial de
Màster universitari. El model estàndard de carta d’admissió que facilita la URV
és aquest.
 Acreditació de tenir garantits els mitjans econòmics per cobrir les
despeses d’estada i tornada al país d’origen. Es tracta d’una quantitat que per
al 2017 representa mensualment la xifra de 532,51 € mensuals.
No es computa en aquesta xifra per garantir el sosteniment, les quantitats
per cobrir les despeses de matriculació.
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 Haver abonat la taxa per tramitació del procediment. Actualment 60€.
 Comptar amb una assegurança pública o privada de malaltia concertada
amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar a Espanya.
 Si la durada de l’estada supera els 6 mesos, a més:
 Certificat mèdic que acrediti que no pateix cap de les malalties greus que
puguin tenir repercussions de salut pública.
 Certificat d’antecedents penals, en el qual s’acrediti que no té antecedents
penals en els països on hagin residit durant els darrers 5 anys corresponents
a delictes previstos en l’ordenament espanyol.

2)

Com demanar a la URV la carta d’admissió

Quan hagis rebut un correu electrònic d’admissió des de la URV comunicant que
has estat admès acadèmicament, pots respondre demanant la Carta d’admissió.
 Des de la URV es pujarà la Carta d’admissió, signada, al gestor documental
on has pujat la teva documentació d’accés.
Hauràs d’imprimir la carta i la documentació dels enllaços, que trobaràs en
l’esmentada carta, i presentar-la junt amb l’altra documentació a l’Ambaixada
o Oficina Consular.
 Si et requereixen més informació, posa’t en contacte amb la URV i penjarem
de nou la Carta d’admissió, ampliada, sempre que sigui possible.
 Si l’Ambaixada/Oficina Consular vol que la Carta d’admissió sigui signada
originalment, hauràs de comunicar-ho a la URV. A petició teva, la podem
enviar al domicili que indiquis. El cost de la tramesa va al teu càrrec, s’ha
d’abonar a cobrament revertit.

3)

Com s’obtindrà el Visat

En el supòsit de concessió del visat, la persona estrangera haurà de recollir-lo
personalment en el termini màxim de 2 mesos des de la seva notificació a
l’Ambaixada/Oficina Consular on l’ha tramitat.
Si no el recull en aquest termini, s’entendrà que l’interessat ha renunciat al visat
concedit, i es produirà l’arxivament del procediment.
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