NORMATIVA ACADÈMICA I DE MATRÍCULA (MÀSTER UNIVERSITARI)
Aprovada pel Consell de Govern de data 6 de març de 2014

Curs 2014-15

I. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIU I PLANS D'ESTUDIS
Àmbit d’aplicació
Article 1. Estructura dels ensenyaments universitaris oficials
1.
2.
3.
4.
5.

Estructuració en cicles
Crèdits
Càrrega lectiva
Orientacions i especialitats
Currículum oficial de l'estudiant

Article 2. Contingut dels plans d'estudis
- Branca de coneixement
- Matèries/Assignatures
1.
2.
3.
4.

Matèries obligatòries
Matèries optatives
Pràctiques Externes
Treball de Fi de Màster

CURRÍCULUM NUCLEAR
1.
2.
3.

Concepte
Organització
Desenvolupament

II. TRÀMITS ADMINISTRATIUS DELS ESTUDIANTS
Article 3. Consideracions generals
Article 4. Estudiant a temps parcial (matrícula entre 20 i 46 ECTS)
Article 5. Aplicació del reconeixement de crèdits
5.1. Estudiants de la URV que han cursat o estan cursant estudis afectats pel calendari d'extinció de plans
d'estudis, han demanat l’adaptació i han estat admesos al corresponent estudi de màster universitari
5.2. Aplicació del reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris oficials del mateix cicle
5.3. Aplicació del reconeixement de crèdits per acreditar l’experiència laboral i professional
5.4. Aplicació del reconeixement dels crèdits cursats en ensenyaments universitaris no oficials
Article 6. Reprendre estudis
Article 7. Convalidació d’estudis estrangers
Article 8. Modificació de matrícula
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Renúncia d’assignatures
Substitució entre assignatures
Canvi de grup
Ampliació d’assignatures

Article 9. Convocatòria addicional d’avaluació d’estudis
Article 10. Convocatòria extraordinària d’avaluació (pla d’estudis en extinció)
1 de 41

Article 11. Canvi d’orientació
Article 12. Realització de les Pràctiques Externes en període d’estiu
Article 13. Avançament al desembre/gener de l’acta del Treball de Fi de Màster i/o Pràctiques Externes
Article 14. Endarreriment al setembre de la segona convocatòria/convocatòria única de les assignatures de Treball Fi de
Màster i Pràctiques Externes
Article 15. Acreditació amb caràcter oficial de les guies docents de les assignatures superades a la URV
Article 16. Expedició de títol, del certificat supletori del títol i del SET
Article 17. Expedició de duplicat de títol
Article 18. Expedició de títol i del SET en casos de defunció de l’estudiant

III. QÜESTIONS ACADÈMIQUES
Article 19. Convocatòries d'avaluació
Article 20. Activitats avaluatives
Article 21. Qualificacions
Article 22. Revisió de les qualificacions finals
Article 23. Realització demostrativament fraudulenta d’activitats avaluatives
Article 24. Permanència
24.1.
24.2.
24.3.
24.4.
24.5.

Estudiants a temps complet
Estudiants a temps parcial
Consideracions generals
Rendiment en el primer curs
Estudiants amb discapacitat

Article 25. Sistema de qualificacions
25.1. Règim jurídic aplicable
25.2. Càlcul de la mitjana d’expedient
25.2.1. Qualificació global
25.2.2. Mitjana d’expedient acadèmic
Article 26. Programes institucionals de mobilitat internacional
26.1.
26.2.
26.3.
26.4.
26.5.

Estudiants de la URV (OUT)
Estudiants d’universitats estrangeres (IN)
Estudiants visitants estrangers
Tractament de l’assignatura Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat
Mobilitat estatal

Article 27. Premis extraordinaris de final d'estudis

IV. ASPECTES ACADÈMICS DE LA MATRÍCULA
Article 28. Consideracions generals
Article 29. Accés i admissió
Article 30. Organització de la matrícula

2 de 41

30.1. Criteris de distribució
30.2. Calendari de matrícula
Article 31. Terminis d'ajustaments i modificacions de matrícula
31.1.
31.2.
31.3.
31.4.

Ajustaments de la matrícula
Modificació de matrícula
Substitució d’assignatures optatives que no s’imparteixen
Estudiant que finalitzi els estudis per reconeixement de crèdits

Article 32. Matrícula de més crèdits dels establerts al pla d’estudis
Article 33. Documentació
33.1. Estudiants de nou accés
33.2. Estudiants de segon curs
33.3. Dades personals

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Article 34. Consideracions generals
Article 35. Efectes econòmics per als estudiants de màster sol·licitants de beca i ajuts per cursar estudis universitaris
Article 36. Efectes econòmics per als estudiants sol·licitants d’altr es be ques o ajut s (convocatòries oficials) i e studiants
pendents d’obtenir el visat.
Article 37. Aplicació d’altres exempcions en els preus dels crèdits de les matrícules de màster universitari
Article 38. Classes de matrícula i aplicació d’exempcions
38.1. Ordinària
38.2. Família nombrosa de categoria general o família nombrosa de categoria especial
38.3. Víctimes d'actes terroristes
38.4. Persones discapacitades
38.5.Víctimes de violència de gènere
Article 39. Deduccions
39.1. Assignatures amb qualificació de matrícula d’honor
39.2. Assignatures convalidades i/o reconeixement de crèdits
39.3. Assignatures sense escolaritat
Article 40. Modalitats de pagament
40.1. Matrícula
40.2. Taxes
Article 41. Formes de pagament
41.1. Pagament únic
41.2. Pagament fraccionat
Article 42. Recàrrecs
42.1.
42.2.
42.3.
42.4.

Factor de repetició
Impagaments
Estudiants que posseeixen un o més títols oficials
Estudiants estrangers no residents

Article 43. Taxes administratives
Article 44. Suspensió temporal

3 de 41

Article 45. Anul·lació de matrícula
45.1.
45.2.
45.3.
45.4.
45.5.

Anul·lació
Anul·lació
Anul·lació
Anul·lació
Anul·lació

per
per
per
per
per

interès personal
malaltia greu
no obtenció del visat.
defunció de l’estudiant
exhaurir el termini en l’entrega de documents acreditatius per a la matrícula

Article 46. Serveis universitaris extraacadèmics
46.1.
46.2.
46.3.
46.4.

Assegurança escolar
Assegurança obligatòria addicional
Servei d'Esports
Solidaritat

Disposició final

NORMATIVA ACADÈMICA I DE MATRÍCULA (màster universitari)
I. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIU I PLANS D'ESTUDIS
Àmbit d’aplicació
Aquesta normativa s’aplica als estudis universitaris oficials conduents als títols de màster universitari de la URV.
Els màsters interuniversitaris es regeixen per la normativa de la universitat coordinadora i pel conveni corresponent.

Article 1. Estructura dels ensenyaments universitaris oficials
1. Estructuració en cicles
Els ensenyaments u niversitaris condu ents a obten ir títo ls de c aràcter of icial i validesa
s'estructuren en tres cicles:

en tot

el t erritori estatal

- Gr au: Titul acions que te nen com a fi nalitat que l' estudiant obtingui una for mació gene ral, en una o u nes quant es
disciplines, i una formació orientada a la preparació per exercir activitats de caràcter professional.
- Màster universitari: Titulacions que tenen com a finalitat que l'estudiant adquireixi una formació avançada, de caràcter
especialitzat o multidiscipli nari, o rientada a l'especiali tzació acadèmica o profes sional, o bé a promoure la iniciació en
tasques investigadores.
- Doctor at: Titulacions que ten en com a finalitat la formació ava nçada de l'e studiant en tasque s de recerca. P oden
englobar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i la presentació
de la tesi doctoral corresponent, que consisteix en un treball original de recerca.
2. Crèdits
El crèd it europeu és la uni tat d e mesu ra d e l'haver acadèmic que representa l a quantitat de tr eball de l'e studiant pe r
complir els objectius del programa d'estudis i s'obté superant cadascuna de les matèries que integren els plans d'estudis.
En aquesta unitat de m esura s'integ ren els ensenyaments teò rics i p ràctics, ai xí com altres activitats acadèmiques
dirigides, amb inclusió de les hor es d'e studi i de tre ball qu e l'estudiant hi ha d e de dicar p er aconsegui r els objecti us
formatius pr opis de cadascuna de le s matè ries de l pla d'e studis cor responent. Cada cr èdit cor respon a 25 hor es d e
treball de l'estudiant.
3. Càrrega lectiva
Els plans d'estudis conduents a obtenir els títols de màster universitari tenen entre 60 i 120 ECTS.
4. Orientacions i especialitats
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Els màst ers u niversitaris p oden of erir o rientacions ca p a l’ especialització acadèmica o prof essional, o b é promoure la
iniciació a tasques investigadores.
Els títols de màste r unive rsitari pode n incorporar especia litats que es corresponguin
humanístic, tecnològic o professional.

amb el seu

àmbit científic,

L'òrgan re sponsable de l'admissió, en vista de l'e xpedient de la persona candidata, pot r esoldre que l'estudiant ha de
cursar i superar alguna de les assignatures programades com a Complement de Formació.
5. Currículum oficial de l'estudiant
Els estudiants han de configurar el seu currículum tenint en compte l'estructura del pla d'es tudis de l' ensenyament que
estan cursant.
És convenient que al llarg del curs, i sobretot després d’haver formalitzat cada acta oficial d’avaluació, que els estudiants
consultin a la web de la Universitat (https://www.urv.cat/evia/jsp/alumne/identificacioALU.jsp) l'estat de la seva situació
acadèmica.
És imprescindible que l’estudiant faci aquesta revisió abans de form alitzar la matrícula de l'últim any d'e studis per evitar
desajustaments de l'expedient que puguin comportar problemes a l'hora d’expedir el títol.

Article 2. Contingut dels plans d'estudis
A la web de la URV es troba el desplegament dels plans d’estudis de màster universitari, vigents a la URV, amb indicació
de l’estructura, el contingut d’assignatures per curs i el nombre de crèdits.
Branca de coneixement
Els estudis de màster universitari estan adscrits a alguna de les branques de coneixement següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Arts i humanitats
Ciències
Ciències de la salut
Ciències socials i jurídiques
Enginyeries i arquitectura

Matèries/Assignatures
Entenem per matèria un co njunt d'habilit ats i competències qu e s’h an d’assolir, c ontinguts i activitats fo rmatives i per
assignatura, l a unitat bàsica en què s
'organitza l' ensenyament. Una matèri a es pot est ructurar en una o més
assignatures. L'estudiant es matricula d'assignatures.
El contingut del pla d'estudis diferencia entre:






Matèries obligatòries. El pla d'estudis fixa el curs en què s'imparteixen.
Matèries optatives. Són considerades de cicle i no cal determinar-ne el curs.
Treball de Fi de Màster.
Pràctiques Externes.

Les matèries es diversifiquen en assignatures. L'estudiant ha de cursar assignatures.
1. Matèries obligatòries
L'estudiant les ha de superar per obtenir el tí tol. També es consideren superades si se’ls ha apli cat el reconeixement de
crèdits.
2. Matèries optatives
Són lliu rement establert es per la Uni versitat. El pla d'estudis de cada ensenya ment d etermina el nomb re de crèdit s
optatius que l'estudiant ha de superar per obtenir el títol. Per aconseguir aquests crèdits, l'estudiant ha d'escollir ent re
l'oferta presentada. També es consideren superades si se’ls ha aplicat el reconeixement de crèdits.
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3. Pràctiques Externes
La URV ha fix at un nou marc norma tiu c omú per a tots els centres i òr gans de ge stió pe r dur a te rme le s P ràctiques
Externes. Cada centr e ha d’elaborar i aprovar una no rmativa pròpia que desenvo lupi aquesta normativa marc i l’ha de
ratificar la Comissió de Docència.
4. Treball de Fi de Màster
Tots els plans d'estudis han de finalitzar amb l'elaboració i defensa pública d'un Treball de Fi de Màster. L'assignatura té
caràcter obligatori i consta en tots els plans d'estudis.
La URV ha fixat un marc no rmatiu comú per a tots els cent res i òrgans de gestió per realitzar el Treball de Fi de Màster.
Cada centre ha d’elaborar i aprovar una normativa pròpia que desenvolupi aquesta normativa marc i l’ ha de ratifica r la
Comissió de Docència.
CURRÍCULUM NUCLEAR
1. Concepte
La URV ha d'oferir als estudiants tots els mitjans necessaris per assolir una educació integral, una educació que ampliï els
coneixements i les habilita ts en totes les àrees del coneixement humà i que les aprofundeixi significativament en l'àmbit
de l'e specialització que hagin tr iat, tot pr eparant-los per ap licar els con eixements e n una p rofessió i p er al
desenvolupament personal propi a t ravés d'una formació continuada al llar g de la vida. Tots els plans d'estudis ha n de
permetre un equilibri adeq uat ent re pro funditat en l'especia lització i amplitud de coneixemen t. En aquest senti t, les
matèries bàsique s i obligatòr ies d'un pla d'e studis ha n de pr oporcionar la p rofunditat suf icient en l' especialització, la
requerida per les co mpetències i habilitats necessàries per a l' exercici professional en l'àmbit respectiu, mentre que les
matèries opta tives han de permetre a l' estudiant aprofu ndir en aspe ctes con crets que li int eressin, ai xí co m, de fo rma
especial, ampliar els seus coneixements i habilitats generals en àmbits diferents dels de la titulació triada.
D'altra banda, hi ha conei xements i habi litats concretes que tots els estudiants de la UR V han d'assolir, de manera que
qualsevol t itulació de la U RV en sigui garantia, ta nt d' aspectes instrumentals com gen erals, que constitueixen el
currículum nuclear de la URV.
2. Organització
El currículum nuclear s’organitza en dos tipus de requeriments: instrumentals i generals.
Cada requeriment implica el desenvolupament d'unes competències, que s'anomenen competències nuclears, i són:
- Requeriments de coneixements instrumentals:
C1. Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l'anglès.
C2. Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i comunicació.
C3. Gestionar la informació i el coneixement.
C4. Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les llengües oficials de la URV.
- Requeriments generals:
C5. Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
C6. Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
El cur rículum nuclea r s'ha de desen volupar tant e n titula cions de grau com en màst er universitari. S'h an definit de
manera idèntica, però els requeriments i nivells de certificació són diferents, en funció del nivell dels estudis.
3. Desenvolupament
Hi ha dues estratègies que permeten a l'estudiant assolir els requeriments instrumentals i generals:
1) Integ ració de les comp etències nuc lears en ma tèries/assignatures pròpi es d el pla d'e studis, com a opció pr eferent i
sempre que sigui possible.
2) Definició de
matèries/assignatures addicionals.
Consisteix en la d efinició i in clusió al pla
d'estudis de
matèries/assignatures e specífiques per adquirir la compet ència nuclear. L’Es cola de P ostgrau i Doctor at or ganitza
l’assignatura Orientació Professional i Ciutadania
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A més d'aqu ests dos sist emes, es preveu per a det erminats supòsits la via de l'acreditació, a través de la qual s'entén
que l'e studiant té ad quirida una comp etència ind ependentment q ue cursi i superi les mat èries/assignatures en q uè es
desenvolupa.

II. TRÀMITS ADMINISTRATIUS DELS ESTUDIANTS
El vicerectorat competent en matèria de postgrau és, per delegació del rector, l'òrgan competent per resoldre totes les
qüestions relatives a l'aplicació i interpretació d'aquesta normativa, així com per fer-hi excepcions, si s'escau. En aquest
últim cas, els estudiants han de motivar l’excepcionalitat sol·licitada i justificar-la documentalment, quan correspongui..
Si la sol·licit ud d’excepcion alitat afecta els t erminis f ixats en aqu esta no rmativa (matrícula i sol·licit uds de tràmits
administratius) implica que la persona interessada ha d’abonar una taxa. La referència del preu de la taxa és el preu que
en el decret de preus correspon a modificacions i ampliacions de matrícula.
No es poden acceptar sol·licituds que afectin assignatures les actes de les quals ja han estat generades.
En general, per poder resoldre la sol·licitud d’un estudiant relacionada amb la gestió del seu expedient, cal que estigui al
corrent de pagament dels rebuts vigents en aquell moment.
Article 3. Consideracions generals
Els procediments concrets que han de seguir els estudiants per a cada tràmit estan difosos a la web de la URV
http://www.urv.cat - Tràmits administratius
http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/tramits_master.html
En el s tràmi ts ad ministratius q ue af ectin els ensenyaments d e m àster i nteruniversitaris, p el q ue fa als p rocediments
concrets, s'aplica el que s'estableixi en la universitat coordinadora o en la universitat on es formalitzi la matrícula.
En el cas d e procediments que afectin els estudiants que tenen fixat el període de matrícula a l’octubre, s’adequaran els
períodes de presentació de sol·licituds i, en tot cas, finalitzaran, com a màxim, el dia 23 d’octubre.
Fins com a màxim el 31 d'octubre, les secretaries poden regularitzar els expedients dels estudiants que impliquin emissió
d'informes acadèmics, tipus: reprendre estudis, adaptacions, convalidacions, etc.
Presentació de sol·licituds
Els models d e sol·li cituds estan disponi bles a la web. En
cada procedim ent s’expliquen el s diferents si stemes de
presentació i en quins casos es requereix que el document estigui registrat.
En el cas que la presentació es faci presencialment, bé:





Personalment.
A través d'un representant legal.
A través d'una persona degudament autoritzada.

cal la identifi cació prèvia de la person a sol·licita nt, del representant le gal o de la pe rsona autor itzada amb un de ls
documents identificatius següents: DNI, passaport, carnet de conduir, carnet universitari.
Altres vies possibles de presentar documentació a la URV, segons la llei i a efectes de termini, són:







En línia, en el cas que el tràmit ofereixi tramitació telemàtica.
Per correu ordinari. En el cas d'e nviament per correu certificat, la pres entació de la documen tació a l'oficin a de
correus corresponent s'ha de fer d'aco rd amb el que di sposa l'art. 3 1 del RD 1829/ 1999, de 3 de desembre, en
un sobr e ob ert, per tal que la sol· licitud adr eçada a la Unive rsitat sigui datada i se gellada abans de ser
certificada. Si la sol·l icitud no està datada i seg ellada per l'oficina de correus, s'entendrà com a data vàlida de
presentació aquella en què tingui entrada al Registre General de la Universitat.
Registre d'una administració pública estatal o de comunitat autònoma. No és vàlid el registre d'una administració
pública local.
A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars de l’Estat espanyol a l’estranger.
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Les instàncie s s’han de prese ntar dins de ls per íodes estable rts en el calendari dels tràmi ts administratius que s’aprova
anualment, que s’inclou en aquesta normativa i es difon a través de la web en el procediment corresponent.
Còmput de terminis
Llevat que específicament s’indiqui el contrari, quan els term inis s’assenyalin per dies en aquesta normativa s’entén que
són naturals.
Excepte el s t erminis establerts exp ressament p er ll ei, p er al còmp ut d els t erminis estab lerts en aq uesta normati va el
mes d'agost es considera inhàbil.


Resolució
La resolució a la petició, segons estableixi el procediment, es notifica:




Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la s ol·licitud o, com a màxim, als c inc dies d'hav er
presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.
Com a màxim, en el termini que preveu la llei: tres mesos.

Les resolucions es poden notificar:






Lliurant-la a l'estudiant a l'adreça que consta a la instància, per correu certificat amb justificant de recepció.
Informant directament l’estudiant que la pot recollir personalment, fent-lo signar un rebut presencialment.
Lliurant-la al correu institucional de l’estudiant, signant digitalment el correu de tramesa.
Servei de m issatgeria con tractat, ges tionat i a càrrec d e la p ersona int eressada, i amb la presentació d e la
corresponent autorització de l’estudiant.

La resolució dels actes reglats i altres actes administratius, que són competència de la junta de centre, pot ser delegada,
si aquesta ha aprovat el procediment i forma de resolució abans que les persones interessades presentin les sol·licituds .
Tots aquells tràmits administratius en els quals la Gerència, amb anterioritat a la sol·licitud de les persones interessades,
s'ha mani festat sobr e el s entit qu e ha n de s er r esolts, el resol el o la cap de se cretaria del centre, p er de legació de l
gerent.
Les co municacions per co rreu electrònic que es faci n entre l' administració d e la URV i els es tudiants u tilitzen l'adreça
correu electrònic institucional que l'estudiant tingui assignada.
Quan l’estudiant s’hagi titulat, les comunicacions es poden fer a l’adreça de correu electrònic personal si ho ha consentit
prèviament.
Recurs a la resolució
En el cas que es d enegui una sol·licitud o no s’e stigui d’acord amb el contingut d’una resolució, la perso na interessada
pot presentar un recurs.
Un recu rs ad ministratiu és l'acte mit jançant el qual l’estudian t s ol·licita a la URV qu e an ul·li o reformi un acte
administratiu dictat per el la mateixa i està regulat p er la Ll ei 30/ 1992, d e 26 de novembre, de rè gim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La possibilitat i el tipus de recurs, així com la data en què es poden presentar, han de constar explícitament en el peu de
la notificació de la resolució. Emissió de certificats oficials i documents acreditatius
L’emissió de certificats oficials referits a dades de l’expedient acadèmic i econòmic o als estudis que cursa o ha cursat un
estudiant/titulat comporten el pagament d’una taxa d’acord amb ·el que estableix el decret de preus, llevat del certificat
supletori del títol, que no té cost. En e l moment de presentar la sol·licitud, la secretaria emet el rebut corresponent que
la persona ha de pagar en efectiu, a tr avés d’una entitat bancària. A pe tició de la persona interessada, el rebut pot ser
lliurat en format pdf.
L’emissió d’un docume nt acreditatiu de l’expedient a cadèmic, q uan està d estinat a uns supòsits det erminats (trasl lat
d’expedient, beques de col·laboració, etc.), i de la matrícula no té cost.
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El document s’ha de lliurar un cop verificat el pagament de la taxa i amb la identificació prèvia de la persona que el recull
amb un dels documents identificatius següents:DNI, passaport, carnet de conduir, carnet universitari.
El document pot ser recollit per:






la persona interessada
un representant legal de la persona interessada
la persona degudament autoritzada
servei d e mis satgeria co ntractat i ge stionat a càrrec de la perso na interessad a i amb la pres
corresponent autorització de l’estudiant.

entació de la

Article 4. Estudiant a temps parcial (matrícula entre 20 i 46 ECTS)
Concepte
Amb caràcter general, es con sidera estudiant a te mps parcial aquell que expressament ho sol·liciti per poder fo rmalitzar
la matrícula a mb un mínim de 20 crèdits i un màxim de 46, llevat el supòsit exce pcional previst a l’ar ticle 24 d’aquesta
normativa.
Termini de sol·licitud
Del 2 de maig al 22 de setembre
Unitat de gestió
Secretaria del centre on realitza els estudis.
Criteris de resolució
La consideració d’estudiant a temps parcial es manté durant els estudis, llevat que l’estudiant demani el canvi a t emps
complet.
En el cas qu e un estudiant ja matriculat a temps com plet o a temps parcial pres enti, dins d el termini, una sol·licitud de
canvi a t emps parcial o t emps compl et re spectivament, el ce ntre p ot acc eptar-li la petic ió i pot reg ularitzar-li la
matrícula. Aquest tràmit comporta pagar la taxa de modificació de matríc ula si h an transcorregut més de cinc die s des
que es va formalitzar la matrícula.
Article 5. Aplicació del reconeixement de crèdits
Els crèdits reconeguts, a petició de l’estudiant, poden ser aplicats:



En la seva totalitat, en la matrícula del curs acadèmic que es presenta la sol·licitud.
De man era p arcial, entre l a matrícu la del cu rs acadèmic en què p resenta la sol ·licitud i la m atrícula d el c urs
següent.

La URV ha de resoldre l es peticio ns d e recon eixement d’a ssignatures efectivament cursades i ha de
ratificar l es
convalidacions i els recon eixements a torgats per al tres c entres/universitats. S’han d e val orar els p rogrames d e le s
assignatures que es van cursar en el pla d’estudis d’origen.
En cap cas no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al Treball de Fi de Màster.
5.1. Estudiants de la URV que han cursat o estan cursant estudis afectats pel calendari d'extinció de plans
d'estudis, han demanat l’adaptació i han estat admesos al corresponent estudi de màster universitari
Concepte
Aquest tràmit es refereix a l'acceptació dels crèdits que, obtinguts en un màster universitari a la URV que s’extingeix per
la implantació del corresponent no u tí tol de mà ster universitari, co mputen en el nou màst er universitari de la UR V a
efecte d’obtenir un títol oficial.
Termini de sol·licitud
- Període: del 2 de maig al 22 de setembre
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Unitat de gestió
La secretaria del centre.
Criteris de resolució
Les taules d'adaptació i de reconeixement entre els estudis de procedència i els d e destinació que s'hagin pogut establir
en el pla d'estudis.
Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d’e studi de reconeixement. Els estudiants estan exempts del pagame nt
del 15% del preu del crèdit de les assignatures que li siguin reconegudes.
El crèdits que no es reconeguin es transfereixen d’ofici al nou expedient amb efectes merament informatius.
Si un estudi ant, una veg ada resolta l’ad aptació, demana anul ·lar la sol·licit ud inicial, el centre pot resold re-ho
positivament. Aque sta g estió compor ta el pagame nt de la ta xa de modificació. En el cas q ue l’e studiant ja hagué s
formalitzat la matrícula en el nou pla d’estudis, es procedirà d’ofici a traspassar l ’import del s c rèdits matricu lats. En la
nova matrícula haurà d’abonar de nou les taxes.
5.2. Aplicació del reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris oficials del mateix cicle
Concepte
Aquest tràmit es refereix a l'acceptació a la URV dels crèdits que, obtinguts en ensenyaments oficials de màst er i s egon
cicle (est udis de prim er i de s egon cicle), en la mat eixa uni versitat o en una al tra, computen en e ls ensenyaments d e
màster universitari de la URV, a l’efecte d’obtenir un títol oficial.
Termini de sol·licitud
- Període: del 2 de maig al 22 de setembre
Unitat de gestió
La secretaria del centre.
Criteris de resolució
Es té en compte l'adequació entre les competències i els coneixements associats a les matèries cursades per l'estudiant i
els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguin caràcter transversal.
En els estudis de màster universitari el nombre màxim de crèdits que es poden reconèixer és el següent:
-

Màster universitari de 120 crèdits: 60 crèdits
Màster universitari de 90 crèdits: 45 crèdits
Màster universitari de 60 crèdits: 30 crèdits

5.3. Aplicació del reconeixement de crèdits per l’acreditació de l’experiència laboral i professional
Concepte
Aquest tràmit es ref ereix al reconeixement per la URV de l’experiència laboral i professio nal acreditada. Els crèdits
reconeguts computen a l’ efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb
les competències inherents a aquest títol.
El nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement a partir d’experiència professional i laboral no pot ser superior
al 15% de l total de crèdits que constitueixen el pla d’ estudis. En aquest percentatge hi computarien també, si es donés
el cas, els crèdits reconeguts provinents d’ensenyaments universitaris no oficials.
En el s est udis de màster universitari, t enint en compte només la via del reco neixement de l’experiència laboral i
professional, el nombre màxim de crèdits que es poden reconèixer és el següent:
-

Màster universitari de 120 crèdits: 18 crèdits
Màster universitari de 90 crèdits: 13,5 crèdits
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Màster universitari de 60 crèdits:

-

9 crèdits

El recon eixement d’aques ts crèdit s no in corpora la qualificació , per la qual co sa no comp uten a l’ef ecte d e b aremar
l’expedient.
El centre ha d’avaluar l’experiència acreditada per l’estudiant i pot resoldre el reconeixement, que s’aplicarà en general a
l’assignatura de Pràctiques Externes. No obstant això, el cent re també pot cons iderar l’aplica ció del reco neixement en
una altra assignatura.
D’altra banda, els estudiants també poden de manar a l’Escola de Postgrau i Doct orat el reconeixement de l’ assignatura
d’Orientació Professional i Ciutadania, organitzada per la mateixa Escola.
Termini de sol·licitud
- Període: del 2 de maig al 15 de novembre
Unitat de gestió
La secretaria del centre i, en el cas de l’assignatura Orientació Professional i Ciutadania, l’Escola de Postgrau i Doctorat.
Criteris de resolució
Aquesta experiència ha d’estar relacionada amb les competències inherents a aquest títol.
La junta d e c entre i l’Es cola de Postg rau i Doctorat han d’ aprovar els c riteris es pecífics que s’aplicaran per avaluar el
reconeixement i els ha de fer públics. Aquests criteris els ha de ratificar, si s'escau, la Comissió de Docència.
Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d'estudi de reconeixement.
5.4. Aplicació del reconeixement dels crèdits cursats en ensenyaments universitaris no oficials

Concepte
Aquest tràmit es refereix al reconeixement per la URV dels crèdits cursats en estudis propis.
La URV aplica la consideració de títol propi als estudis següents:




Títols propis de graduat superior expedit per la URV.
Títols propis d’especialista universitari i de màster cursats a la Fundació URV.
Títols propis expedits per universitats espanyoles de nivell universitari.

El nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement provinents de títols propis no pot s er superior al 15%del total
de crèdits que constitueixen el pla d’estudis. En aquest percentatge hi computarien també, si es donés el cas, els crèdits
reconeguts per l’experiència laboral i professional.
En el s est udis de màste r univ ersitari, teni nt e n c ompte només la via del recon eixement dels crèdits
ensenyaments universitaris no oficials, el nombre màxim de crèdits que es poden reconèixer és el següent:
-

cursats

en

Màster universitari de 120 crèdits: 18 crèdits
Màster universitari de 90 crèdits: 13,5 crèdits
Màster universitari de 60 crèdits: 9 crèdits

No obstant això, els crèdit s procedents de títols propis, excepcionalment, poden se r objecte de r econeixement en un
percentatge supe rior a l’indicat e n e l par àgraf anter ior o, si s’ escau, poden s er objecte de reconeixement en la s eva
totalitat sempre que el corresponent títol propi hagi estat extingit i substituït per un títol oficial. Aquesta identitat amb el
títol propi anterior ha d’haver estat acreditada per l’òrgan d’avaluació corresponent i ha de constar en el pla d’estudis pel
qual es demana el reconeixement.
Termini de sol·licitud
- Període: del 2 de maig al

15 de novembre

Unitat de gestió
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La secretaria del centre.
Criteris de resolució
La resolució del reconeixement es fa avaluant l’adequació dels continguts i competències superades per l’estudiant.
Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d'estudi de reconeixement.
Article 6. Reprendre estudis
Concepte
Aquest tràm it es refereix a ls es tudiants que, adm esos i ma triculats en un màst er u niversitari, int errompen els estudis
durant un curs o més, i després volen continuar-los.
Termini de sol·licitud
- Període: del 2 de maig al 22 de setembre
Unitat de gestió
La secretaria del centre.
Criteris de resolució
S'ha de tenir en compte la capacitat autoritzada a l'ensenyament.
Si s'ha modificat e l pla d'e studis dur ant e l pe ríode d'interrupció, l'e studiant s'ha d'adaptar al pla no
corresponent està extingit.

u, si el curs

Aquest tràmit no comporta el pagament de taxes.
Article 7. Convalidació d'estudis estrangers
Concepte
Aquest tràmit es ref ereix al reconeixement oficial de la valides a a efectes a cadèmics d' estudis sup eriors d’un cicle
d’estudis equivalents realitzats a l'estranger, hagin finalitzat o no amb l'obtenció d'un títol.
Termini de sol·licitud
• Període: del 2 de maig al 22 de setembre

Unitat de gestió
La secretaria del centre.
Criteris de resolució
Es ti ndrà en comp te l'ad equació entre les comp etències i els c oneixements associats a l es ma tèries cursades p er
l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, o bé que tinguin caràcter transversal.
Les assignat ures convalid ades tindran l'equivalència en p unts q ue estab leixi el Ministeri d ’Educació entr e le s
qualificacions del sistema estranger que correspongui i les pròpies del sistema educatiu espanyol.
Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d'estudi de reconeixement.
Article 8. Modificació de matrícula
L’estudiant ha d’estar al corrent de pagament en la data de la sol·licitud.
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Els imports econòmics que es puguin generar per les modificacions corresponents al p eríode extraordinari de febrer han
de ser abonats per rebut en efectiu a través d’una entitat bancària.
Durant el període de febrer no és recomanable que els sol·licitants de beca demanin modificacions de matrícula, tenint
en compte les conseqüències que pot tenir en el compliment dels requisits de l’actual curs i el curs següent.
8.1. Renúncia d’assignatures
Concepte
La r enúncia significa l’aban donament vol untari d’una o més assign atures d e qu è l’est udiant s’ hagi matr iculat en aqu ell
curs acadèmic i implica la modificació p arcial de la m atrícula una vegada transcorreguts els cinc dies naturals establerts
per ajustar-la.
Termini de sol·licitud
• Període ordinari: del dia en què hagi formalitzat la matrícula al 15 de novembre
• Període extraordinari: del 5 al 15 de febrer
Unitat de gestió
La secretaria del centre.
Criteris de resolució
Durant el p eríode extraordinari nom és es p ot sol·l icitar la r enúncia a assig natures imp artides d urant el seg on
quadrimestre.
L’estudiant a temps complet ha de mantenir un mí
nim de 30 crèdits mat riculats i dins d’aquest còm put s’hi han
d’incloure, si s’escau, les assignatures obligatòries de què s’hagi matriculat i no hagi superat al curs anterior.
Els estudiants de nou accés a temps complet han de mantenir els 60 crèdits mínims matriculats.
D’acord amb l’ar ticle 24 de pe rmanència, si l’estudiant ha formalitzat la ma trícula pe r sobre de ls 30 crè dits, e s podr à
acceptar la renúncia d e l es as signatures qu e s obrepassen aquest mínim. En primer lloc, ha de renunciar a les
assignatures de nova matr ícula i e n segon lloc, a les assignatu res no superades el curs ant erior. Ha de mant enir, però,
els 30 crèdits mínims exigits.
L’estudiant a temps parcial ha de mantenir un mínim de 20 crèdits matriculats i dins d’aquest còmput s’hi han d’incloure,
si s’escau, les assignatures obligatòries de què s’hagi matriculat i no hagi superat al curs anterior.
Els estudiants de nou accés a temps parcial han de mantenir els 20 crèdits mínims matriculats.
D’acord amb l’ar ticle 24 de pe rmanència, si l’estudiant ha formalitzat la ma trícula pe r sobre de ls 20 crè dits, e s podr à
acceptar la renú ncia de les assigna tures qu e sobrepasse n aqu est mínim . Ha de r enunciar, en pr imer lloc, a l es
assignatures de nova matrícula i en segon lloc, a les assignatur es no superades el curs anterior. Ha de mantenir ¡, però,
els 20 crèdits mínims exigits.
El fet que el centre accepti la renúncia no comporta la devolució de l’import de matrícula corresponent.
Pel que fa als efectes econòmics del curs següent, s’aplicarà el que estableixi el decret de preus.
Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa modificació de matrícula.
8.2. Substitució entre assignatures
Concepte
La substitució significa que l’e studiant pot canviar assignatures matriculad es per d’altres i implica la modificació par cial
de la matrícula una vegada transcorreguts els cinc dies naturals establerts per ajustar-la.
Termini de sol·licitud
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• Període ordinari: des del dia en què hagi formalitzat la matrícula fins al 15 de novembre
• Període extraordinari: del 5 al 15 de febrer
Unitat de gestió
La secretaria del centre.
Criteris de resolució
Quan la sol·licitud e s pre senti abans de l’1 d’octubr e, la secretaria del cent re l a pot resoldre automàtica ment. Si es
presenta partir de l’1 d’octubr e i fins al 15 de novembre, per poder resoldre-la serà necessari tenir la confo rmitat de la
persona coordinadora de màster.
Durant el període extrao rdinari només es pot sol ·licitar la substitució entre a ssignatures impartides dur ant e l se gon
quadrimestre.
L’estudiant a temps complet ha de mantenir un mí
nim de 30 crèdits mat riculats i dins d’aquest còm put s’hi han
d’incloure, si s’escau, les assignatures obligatòries de què s’hagi matriculat i no hagi superat al curs anterior.
L’estudiant a temps parcial ha de mantenir un mínim de 20 crèdits matriculats i dins d’aquest còmput s’hi han d’incloure,
si s’escau, les assignatures obligatòries de què s’hagi matriculat i no hagi superat al curs anterior.
En e l cas q ue en el p eríode ex traordinari d e f ebrer l a sub stitució afecti l es as signatures d e Pràctiques Externes i del
Treball de Fi de Màster, es requerirà l’autorització prèvia de la persona coordinadora del màster. Prèviament el centre pot
determinar si obre o no aquesta possibilitat, en general, i fer-ne difusió.
Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa de modificació de matrícula.
8.3. Canvi de grup
Concepte
L’estudiant pot demanar c anviar d’un g rup a un altr e de la mateixa assignatura. Aquest ca nvi implica la modificaci ó
parcial de la matrícula una vegada transcorreguts els cinc dies naturals establerts per ajustar-la.
Termini de sol·licitud
• Període ordinari: des del dia en què hagi formalitzat la matrícula fins al 15 de novembre
• Període extraordinari: del 5 al 15 de febrer

Unitat de gestió
La secretaria del centre.
Criteris de resolució
Durant el període extraordinari només es pot sol·licitar el canvi de grup d’assignatures impartides durant el segon
quadrimestre.
El centre pot autoritzar el canvi de grup sempre que hi hagi places vacants.
Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa de modificació de matrícula.
8.4. Ampliació d’assignatures
Concepte
L’estudiant p ot sol·l icitar l ’ampliació de la mat rícula inic ial afegi nt-hi no ves assignatures. Aques t canv i implica la
modificació parcial de la matrícula una vegada transcorreguts els cinc dies naturals establerts per ajustar-la.
Termini de sol·licitud
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• Període ordinari: des del dia en què hagi formalitzat la matrícula fins al 15 de novembre
• Període extraordinari: del 5 al 15 de febrer
Unitat de gestió
La secretaria del centre.
Criteris de resolució
Quan la sol·licitud e s pre senti abans de l’1 d’octubr e, la secretaria del cent re l a pot resoldre automàtica ment. Si es
presenta partir de l’1 d’octubr e i fins al 15 de novembre, per poder resoldre-la serà necessari tenir la confo rmitat de la
persona coordinadora de màster.
Durant el període extra ordinari només es
quadrimestre.

pot s ol·licitar amp liació d’assig natures impartides dur ant e l se gon

En el cas que en el període extraordinari de febrer l’ampliació afecti les assignatures de Pràctiques Externes i del Treball
de Fi de Màster, es re querirà l’autor ització prè via d e la per sona coordinadora del màster . Prèviament el cent re pot
determinar si obre o no aquesta possibilitat, en general, i fer-ne difusió.
El centre pot autoritzar l’ampliació de l’assignatura sempre que hi hagi places vacants.
L’import gener at pe r l’a mpliació corr esponent al pe ríode e xtraordinari de fe brer ha de se r abonat a trav és de rebu t
bancari.
Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa de modificació de matrícula.
Article 9. Convocatòria addicional d’avaluació d’estudis
Concepte
Aquest t ràmit es ref ereix a ls estud iants q ue es p reveu q ue finalit zin estud is aq uest cu rs. El c oncepte d 'estudiants q ue
finalitzen estudis es ref ereix a aquells a qui, sense comptar les assignatures de Treball de Fi de Màster i de Pràctiques,
els faltin per acabar la carrera 9 crèdits com a màxim. Els estudiants que es troben en aquesta situació, tot i que la seva
matrícula no afecti la totalitat de les assignatures pendents, poden demanar ampliar la matr ícula i, tenint en compte els
efectes econòmics corresponents, obtenir una tercera convocatòria de les assignatures que escullin.
.
En func ió d el p eríode en q uè s'imp arteixin les assig natures, la con vocatòria ad dicional es d urà term e en el s p eríodes
següents, a criteri del centre, que ho ha de comunicar al vicerectorat competent en la matèria:
Desembre
Gener
Maig
Juny

Termini de sol·licitud
• des del dia que hagi formalitzat la matrícula fins al 15 de novembre

Per a assignatures de primer quadrimestre: del 5 al 15 de febrer
Unitat de gestió
La secretaria del centre.
Criteris de resolució
A l'estudian t li ha de faltar per final itzar els e studis un no mbre de crèdits igua l o inferi or a 9, sens e q ue en aq uest
nombre hi computin els crèdits corresponents a les assignatures de Treball de Fi de Màster i Pràctiques.
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Aquest tràmit no compo rta el pagament de taxes de modificació i ampliació. L'estudiant ha d'abonar el 100% del p reu
del crèdit que correspon a la matrícula que afecta la convocatòria addicional de les assignatures seleccionades. A aquesta
nova matrícula no s'aplicarà el recàrrec de repetició en el cas que se n’hagi matriculat en cursos anteriors.
Amb independència que faci ús o no de les tres convocatòries, no té dret a cap devolució econòmica.
Els imports econòmics que es puguin generar per les modificacions corresponents al p eríode extraordinari de febrer han
de ser abonats per rebut en efectiu a través d’una entitat bancària.
Article 10. Convocatòria extraordinària d’avaluació (pla d’estudis en extinció)
Concepte
Aquest tràmit es refereix als estudiants de plans d'estudis en extinció, que encara no han superat totes les assignatures
pendents en el curs acadèmic immediatament següent a l'extinció de cadascun dels cursos.
Termini de sol·licitud
- Període: del 2 de maig al 22 de setembre
Unitat de gestió
La secretaria del centre.
Criteris de resolució
Els plans d'estudi que s'han convertit en un de nou s'extingeixen curs per curs, de manera general. Un cop extingit cada
curs, la Universitat garanteix l’organització de quatre convocatòries d’avaluació en els do s cursos acadèmics següents a
la d ata d ’extinció. L'estudiant q ue continua els estudis en el pla antic es pot presenta r a avaluació durant aquests dos
cursos.
Si l'estudiant encara no ha supera t totes les assignatures pendents, la Universitat, en casos exc epcionals i amb caràcter
extraordinari, pot autorit zar l’ampliació del nombre d e convocatòries en dues més de les previstes en el curs acadèmic
immediatament següent.
Aquest tràmit no comporta el pagament de taxes.
Article 11. Canvi d'orientació
Concepte
Aquest tràmit es refereix als estudiants que, havent iniciat els estudis de màster universitari en un itinerari i no estiguin
en condicions d'obtenir el tí tol, volen fer un canvi a un a altra orientació del mateix màster universitari. Aquest canvi pot
implicar una modificació en el reconeixement obtingut inicialment, o bé un canvi substancial en l'expedient de l'estudiant.
Termini de sol·licitud
- Període: del 2 de maig al fins al 15 de novembre
Unitat de gestió
La secretaria del centre.
Criteris de resolució
Les assignatures superades per l'estudiant que formin part de l’orientació inicial, però amb una tipologia diferent, han de
constar en l'expedient com a reconegudes.
Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d'estudi de convalidació/reconeixement i adaptació.
Article 12. Realització de les Pràctiques Externes en període d’estiu
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Concepte
Aquest tràmit es refere ix als estudiants de màster que, tot i
no haver-se matriculat durant el curs 2013-14 de
l’assignatura de Pràctiques Externes, tinguin previst cursar-la durant el període d’estiu, quan el centre hagi determinat
que accepta aquesta organització.
Termini de sol·licitud
• Període ordinari: del 2 al 31 de maig
• Període extraordinari: en el cas que el centre determini obrir aquest període, es fixa entre el 16 i el 30 de juny
Unitat de gestió
La secretaria del centre, que ha de traslladar la sol·licitud al deganat/direcció del centre.
Criteris de resolució
- Informe favorable de la persona coordinadora de màster en què està matriculat l’estudiant.
- El cent re h a d ’establir el sistema d e t utoria i s eguiment d e l’es tudiant, at ès que la r ealització d e les p ràctiques e n
aquest per íode no ha de significar cap d isminució de l’e xigència acadèmica previs ta i ha de comptar igualm ent amb la
participació del tutor o tutora URV.
- L’estudiant s’ha de matricular de l’assignatura el dia assignat per matricular-se.

Article 13. Avançament al desembre/gener d’una de les convocatòries / convocatòria única de les
assignatures de Treball de Fi de Màster i/o Pràctiques Externes
Concepte
Aquest tr àmit e s re fereix als estu diants que s’han matriculat de l’a ssignatura de Treball de F i de Màster i/ o Pr àctiques
Externes i es troben en disposició de sol·licitar que els sigui valorada i qualificada l’assignatura al desembre / gener.
Termini de sol·licitud
- Període: des del dia de la matrícula fins al 15 de novembre
Unitat de gestió
La secretaria del centre.
Criteris de resolució
Informe favorable de la persona coordinadora del màster universitari.
Si l'e studiant no s upera l 'assignatura, se n’hau rà de to rnar a
econòmiques que aquest fet suposi.

matricular a l curs

següent amb le s implicacions

Article 14. Endarreriment al setembre de la segona convocatòria / convocatòria única de les assignatures de
Treball Fi de Màster i Pràctiques Externes
Concepte
Aquest tr àmit e s re fereix als estu diants que s’han matriculat de l’a ssignatura de Treball de F i de Màster i/ o Pr àctiques
Externes i sol ·liciten endarreri r al set embre la segona conv ocatòria o la convocatòria única d’ avaluació, d’acord amb
l’article 19 d’aquesta normativa.
Termini de sol·licitud
• Període: des del dia de la matrícula fins al 20 de maig
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Si així ho ha acordat el centre, per o rganitzar millor el màster universitari, la persona coordinadora podrà demanar qu e
l’acta es generi al setembre, sense la petició expressa de l’estudiant.
Unitat de gestió
La secretaria del centre.
Criteris de resolució
Informe favorable de la persona coordinadora del màster universitari.
Si l'e studiant no supe ra l'assignatur a en aquesta co nvocatòria (setembre), se n’ haurà de tornar a matricular al curs
següent amb les implicacions econòmiques que aquest fet suposi.
Article 15. Acreditació amb caràcter oficial de les guies docents de les assignatures superades a la URV
Concepte
Aquest tràmit es refereix als estudiants que necessiten obtenir els programes de les assignatures que tenen superades a
la URV (guia docent) per acreditar-los oficialment, en els tràmits següents:
1) trasllat d’expedient i/o reconeixement de crèdits
2) legalització davant del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
Termini de sol·licitud
A partir del moment en què li ho requereixi la uni versitat de dest í o l ’estudiant/titulat vulgui tramitar la l egalització dels
programes.
Unitat de gestió
Si les guies docents estan destinades a:
1)

trasllat d’expedient i/o reconeixement de crèdits
- Una universitat catalana, i estan disponibles a la web, la secretaria les segella i les lliura a l’estudiant.
Quan sigui possible , la guia docent ha d’incor porar el segell de la UR V. A partir d’aquest mom ent l’estudiant les
pot imprimir directament.
En cas que no estiguin disponibles a la web, la secretaria ha de traslladar la petició al deganat/direcció del centre.
- Una uni versitat de parla castellana, la sec retaria t rasllada la sol ·licitud al deg anat/direcció, el qual g estiona la
traducció al castellà.

2)

legalització ministerial
- La sec retaria trasllada la sol·lici tud al deganat/direcció, el qual g estiona la tra ducció al cast ellà, i es prepara la
documentació, d’acord amb el que estableix el Ministeri.

Criteris de resolució
- Justificant d'admissió en un altre ensenyament en una universitat de parla castellana.
- Concretar les assignatures de les quals es requereix l’acreditació.

Article 16. Expedició de títol, del certificat supletori del títol i del SET
Concepte
Aquest tràmit es refereix als documents que sol·liciten els estudiants que vulguin acreditar la finalització dels estudis que
estaven seguint, d'acord amb el que preveu el pla d'estudis corresponent.
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Termini de sol·licitud
- En els caso s que el títol s'obtingui per la superació d'assignatures, a part ir d el moment qu e s'ha fi nalitzat la gest ió
d'actes d'aquella determinada assignatura.
- Si s'ob té p er r econeixement d e crèdits, els estudiants p oden sol ·licitar el títol un cop regularitzada acadèmicament i
econòmicament la seva matrícula.
- Si l'estudia nt s’ha n mat riculat de més crèdits dels neces saris p er obten ir el títol i abans de gaudi r d e tot es les
convocatòries d'avaluació de les assignatures matriculades, està en disposició d'efectuar la sol·licitud d'expedició del títol,
pot optar per:
1) Demanar l'expedició del títol, renunciant a les convocatòries que tingui pendents.
2) Ajornar la sol·licitud fins després de les avaluacions pendents.
En el moment de presentar la sol·licitud d'expedició de títol, queda tancat l'expedient de l'estudiant.

Unitat de gestió
La secretaria del centre.
Criteris de resolució
L'expedient de l'estudiant s'ha d'ajustar totalment als requeriments del pla d'estudis que ha seguit.
Aquest tr àmit compor ta e l pagament de la taxa d'e xpedició del títol. Els estudiants titulats poden demanar el certificat
substitutori del títol sense cap cost addicional.
A partir d el curs 2009-10 la sol·licitud d el títol universitari oficial g enera automà ticament la sol·licitud del
europeu del títol. A efectes econòmics, el decret de preus engloba l’import en una única taxa.

suplement

Article 17. Expedició de duplicat de títol
Concepte
Aquest tràmit es ref ereix als estudiants que, un cop han abonat le s taxes d’expedició del títol o han obtingut ja el títol
oficial, demanen que se’ls expedeixi un de nou.
La sol·licitud d’un duplicat de títol pot estar ocasionada:
-

per
per
per
per

canvi a la dades personals
pèrdua del títol
motius acadèmics
d’altres causes no imputables als estudiants.

Termini de sol·licitud
- El procés s’inicia en el moment en què l’estudiant presenta la sol·licitud d’expedició del duplicat del seu títol.
Unitat de gestió
La secretaria del centre.
Criteris de resolució
Aquest tràmit comporta novament el pagament de la taxa d'expedició del títol.
Si la sol ·licitud de duplicat es justifica per la pèrdua d el títol prèviament obtingut, l’estudiant s’ha de f er càrrec, a m és,
dels tràmits i de les despeses que ocasiona la publicació d’aquesta circumstància al BOE.
Article 18. Expedició de títol i del SET en casos de defunció de l’estudiant
Concepte
Aquest t ràmit regula la po ssibilitat de s ol·licitar el t ítol oficial i SE T d’un estudi ant que ha s uperat co mpletament el
estudis per poder-lo obtenir, però ha mort abans d’obtenir-lo.
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Termini de sol·licitud
- El p rocés s’inicia en el mome nt en q uè el familiar d irecte d e l’ estudiant presenta la s ol·licitud d ’expedició d el
corresponent títol oficial.
Unitat de gestió
La secretaria del centre.
Criteris de resolució
La sol·licitud d’aquest tràmit s’ha d’adreçar al rector o rectora de la URV, el qual autoritza, si s’escau, l’expedició del títol.
Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d'expedició del títol i la justificació formal de la circumstància.
En el s casos en qu è l’estu diant hagués sol·licitat ja l’ expedició d el títol, u n famil iar direct e podrà sol·lic itar al rec tor o
rectora poder recollir-lo.
En ambdós casos al títol oficial hi ha de figurar una diligència específica.

III. QÜESTIONS ACADÈMIQUES
Article 19. Convocatòries d’avaluació
Els estudiants matriculats a la URV segueixen el sistema ECTS i tenen dret a dues convocatòries d'avaluació.
No obstant això, hi ha casos en què l’estudiant només pot disposar d’una convocatòria d’avaluació:




Assignatures amb caràcter emin entment pràctic o altres qu e acordi el cent re. Aquesta ci rcumstància s’ha donar a
conèixer expressament a l’estudiant a través de la guia docent de l’assignatura afectada.
Assignatures cursades en una estada de mobilitat (estudiants OUT).
Assignatures del Màster universitari en Enginyeria Computacional i Matemàtica.

Els estudiants que no han fet efectiu l’i mport d el rebut de matrícula a la data de v enciment es con sideren su spesos
temporalment. Aquests estudiants figuren a l’acta d’avaluació i són qualificats pel professorat, tot i que les qualificacio ns
no tenen validesa acadèmica fins que no regularitzin la seva situació econòmica.
Una vegada l’estudiant hagi de manat l’activació de la matrícula i hagi abonat l’im port pendent dins del termini fixat, les
qualificacions que figuren a l’acta tindran validesa acadèmica.
La qualificació de la primera convocatòria correspon a l'avaluació contínua, que el professorat ha anat realitzant durant el
període de docència de l'assignatura, d'acord amb el que preveu la guia docent.
Els e studiants que no ha gin supe rat l’assignatur a poden pr esentar-se a la s egona convo catòria. El ce ntre ha d e
determinar el calendari de proves, que s’ha de difondre.
Les convocatòries s’han de dur a terme d'acord amb el calendari següent:
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CONVOCATÒRIES / ACTES D’AVALUACIÓ
Assignatures 1r quadrimestre
1a. conv. avaluació contínua: desembre (DS)
2a. conv.: gener (GE). Les actes han d'estar tancades, com a màxim, el 6 de febrer.
Assignatures de 2n quadrimestre o anuals
1a. conv. avaluació contínua: maig (MA)
2a. conv.: juny (J). Les actes han d'estar tancades, com a màxim, el 3 de juliol.

Article 20. Activitats avaluatives
- Les activitats avaluatives han de realitzar-se dins del període docent i han de finalitzar d’acord amb els calendaris fixats
a la Normativa de docència.
- Abans que finalitzi el me s de setembre per a le s assignatures de pr imer quadrimestre i an uals, i aban s que finalitzi el
mes de ge ner pe r a le s assignature s de se gon quadr imestre, els p rofessors han d’haver conc retat el tipus d’activitats
avaluatives i el cale ndari en qu è es duran a te rme. En tot ca s l’estudiant ha de conèixer la informació completa de l es
activitats ava luatives de l es assignat ures amb prou antelació . E n el cas de
les activ itats avaluatives pres encials,
l’estudiant s'ha d'identificar presentant el carnet d 'estudiant UR V, el DNI o e l passapor t. El pr ofessor li pot de manar la
identificació en quals evol momen t de l’activitat av aluativa i ver ificar visua lment que la pe rsona que pr esenta la
documentació n’és efectivament la titular.
- Els estudiants tenen dret a ser avaluats i qualificats de totes les as signatures de què s'han matr iculat, d'acord amb e l
calendari d'avaluació fixat pel cent re, to t respectant els pr erequisits / incompatibilitats fixa ts en el corres ponent pla
d'estudis.
- En genera l, els estudia nts que un cop superada un a assi gnatura en primera convocatò ria, vulguin millo rar la nota
obtinguda dins d’aquell ma teix curs acadèmic han de presentar una sol·licitud al deganat del centre, el qual, en fu nció
dels arguments presentats per l'estudiant, autoritzarà o no la petició. Aquesta segona convocatòria ha de ten ir lloc en la
data prevista al calendari d’avaluació de l’assignatu ra. La nova qualificació , s' hagi millorat o no, substit ueix l'ant erior
(primera con vocatòria). Tenint en compte que l’es tudiant po t gaudir de due s convocatòr ies, els centr es pode n establir
una altra organització.
- El de partament ha de garantir que la vigilància de
professorat relacionat amb la matèria.

le s ac tivitats avaluativ es, quan s' escaigui, sigui realitzada pel

- El pr ofessorat pot e stablir a la guia do cent aquelles mesures que consideri oportunes per al b on desenvolupament de
les activitats avaluatives. Les mesures poden incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació
i transmissió de dades durant la realització de les proves i l'estudiantat les ha de complir obligatòriament.
- Els est udiants te nen dre t a un jus tificant docum ental en finalitzar l’activi tat av aluativa com a comprovant que l'han
realitzat.
- Els estudian ts ten en dret a sol·licita r que el s resulta ts de to ta pro va, treball o activitat avalu ativa reali tzada estiguin
d'acord amb el sistema d'avaluació prèviament establert.
- Quan un estudiant per ca uses de força major no pugui assistir a una activitat avaluativa, abans de la data establerta
pot sol·licita r al cent re qu e s’acordin mesures alternat ives. En cas de ser acc eptada, el responsable de l’en senyament
juntament amb e l professorat de l’assignatura han d’a cordar el millor sistema per garantir l’avaluació de l’estudiant. En
aquells supòsits en què això suposi la repetició de la mateixa activitat, no es podrà fixar la nova data més enllà d'un mes
a par tir de la data pre vista pe r a la pr ova. S'e ntén que les causes de força major han d'estar relacionades bàsicament
amb malalties o accidents que hagi pogut patir l'estudiant. S'ha d'acreditar a través d'un certificat mèdic oficial, informe
d'urgències o docume nt similar , en el qual cons ti el p eríode p revist d e conva lescència. També cald ria c onsiderar les
situacions que afecten els esportistes d'alt nivell i d'alt rendiment.
El centre, però, pot acceptar altres causes de gravetat similar.
En casos excepcionals, qu an la causa que ha mot ivat la no -presentació era imprevisible abans de la realit zació de
l’activitat ava luativa, ho podrà sol·li citar fins a set dies després que s'hagi d ut a term e. La sol·lici tud s’ha de f er
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mitjançant un escrit raonat, ac ompanyat de la justificació docum ental corr esponent. El c entre ha de r evisar e l cas ,
resoldre la sol·licitud i concretar la forma de recuperació de l’activitat avaluativa o denegar-la raonadament. En el primer
dels casos n’ha d’informar el departament afectat.
- Quan p er causes d e força major no es p ugui realitzar una ac tivitat avaluativa en la data i ho res fixades, el professor
responsable d e l'assig natura juntam ent amb e l coor dinador o coordinador a de l màster unive rsitari han d e prendre les
mesures oportunes.
- Les activitats avaluatives realitzades pels estudiants formen part d'un e xpedient administratiu d'avaluació i com a tals
es consideren propietat de la URV.
- El professorat ha de con servar els t reballs i memòri es fins a l’aca bament del curs acad èmic següent. Finalitzat aquest
termini, es poden retornar als estudiants a petició pròpia, excepte en els casos en què estiguin pendents de resolució de
recurs. Passa ts els meso s de juny a set embre segü ents se nse q ue l’est udiant ho hag i d emanat, es con siderarà q ue
renuncia a la devolució dels treballs. La reproducció total o pa rcial o la utili tzació per a qual sevol altre fi ha de comptar
amb l'autorització explícita de l'autor o autors.
- Els d epartaments ha n d e gara ntir la conservació d els enunciats de l es activi tats avaluat ives co m a mínim el c urs
acadèmic següent.
- Els prof essors/departaments han d e conservar el material escrit de les activitats avaluati ves i els t reballs i memòries
com a mínim durant el curs acadèmic següent. En el cas de recurs, el material escrit de les activitats avaluatives s'ha de
conservar fins que es resolgui fermament.
- Quan es tracti d'avaluació final d'habili tats pràctiques, per a cada estudiant s'han de co nsignar per es crit les habilitats
avaluades, la puntuació c orresponent a cadascuna i el prof essor o professora que hagi realitzat l'avalu ació. Aques t
material ha de conservar-se com a mínim durant el curs acadèmic següent.
- En el cas de proves orals, els consells d'ensenyament han d'establir els mecanismes necessaris per garantir el dret dels
estudiants a una valoració objectiva i a la possibilitat d'interposar un recurs en cas de desacord amb la valoració.
Article 21. Qualificacions
- Els centres han d’incloure les qualificacions corresponents a les dues convocatòries d’avaluació en una acta única, que
haurà d’estar tancada com a màxim el dia 6 de febrer o el 3 de juliol segons al quadrimestre a què correspongui.
- Les qualificacions s'han de fer públiques, com a màxim:
 Per a la primera convocatòria les qualifi cacions s’han de fer públiqu es a través del Moodle o d el sistema equivalent,
fins com a màxim el dia establert pel centre per publicar les qualificacions.
 Per a la segona convocatòria és se t dies de sprés de l’última p rova, se nse excedir en cap cas la d ata p revista d e
tancament de les actes a la Normativa de docència.
- Els estudiants co neixen les q ualificacions of icials de
disponible a la intranet de la pàgina web de la URV.

les dif erents assignat ures co nsultant l' expedient acadèmic ,

- D’acor d amb allò que e stableix l’article 29 de la N ormativa de docència, el s resultats d e t ots els ac tes d'avaluació
continuada de les assignatu res s'han de donar a conèix er als estudiants, atès que constitueix un element efectiu del seu
procés d’aprenentatge. S’ha de promoure entre el professorat l’ús de l’entorn virtual de formació.
- La qualifica ció final de l ’assignatura tant en p rimera com en s egona convo catòria s’ha d e donar a co nèixer al s
estudiants preferentment a través de l’entorn virtual de formació. Si s’escau, es pot utilitzar, alternativament, un sistema
equivalent que el centre ha de fer públic. Si el pes de les activitats d’avaluació en les quals ha participat l’estudiant és
inferior al necessari per superar l’assignatura, serà qualificat amb un no presentat.
Article 22. Revisió de les qualificacions finals
- Juntament amb la qualificació final de l’ assignatura, el professo r o profes sora ha de fer públic l'horari, el llo c i la data
en què durà a terme la revisió, que ha de fer, com a màxim, dintre dels deu dies naturals següents a la publicació de les
qualificacions de la primera convocatò ria i, com a màxim, di ntre d els set dies n aturals seg üents a la publi cació de les
qualificacions de la se gona convocatòria. El pr ofessor o pr ofessora, si ho demana l'estudiant, ha de fer la revisió
mostrant l’activitat avaluativa, treball, etc. realitzat per l'estudiant.
- En el cas que l'e studiant no estigui d' acord amb e l re sultat d e la revisió, té la possibilitat de
qualificació final de les assignatures.

recórrer con tra la
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Dins de ls sis die s hàbils poste riors a la r evisió, podr à pr esentar al r egistre una sol·licit ud motivada de reclamac ió
adreçada al director o directora del departament on es troba adscrit el professor o professora.
El dir ector o dir ectora de l de partament, e n e l ter mini de si s die s hàbils, a comptar a par tir de l’e ndemà de l r egistre
d’entrada del document, ha de comunicar aquesta reclamació al professor o professora, el qual ha de resoldre per escrit
la reclamació en el termini màxim de sis dies hàbils a comptar després de la notificació de la reclamació presentada per
l’estudiant. El departament ha de comunicar la resolució a l'estudiant i al centre.
Contra la res olució esc rita del mateix profes sor o professo ra, l'estudiant pot fer una recla mació motiva da davant el
director o directora del departament afectat en el termini màxim de sis dies hàbils després de la notificació anterior.
El directora o di rectora ha de nomenar un tribunal constituït per tres membres, dels quals com a mínim dos han de s er
professors permanents i cap d'ells ha d'haver participat en la primera qualificació recorreguda. El presideix el professor o
professora de més categoria acadèmica i antiguitat, i actua com a secretari o secretària, el més jove.
El president o presidenta convoca i reuneix el tribunal en el termini de sis die s hàbils a par tir de l’ende mà del re gistre
d’entrada d e la r eclamació p resentada p er l’ estudiant. E n vi sta d els el ements p ertinents a ls efectes d e l'a valuació, el
tribunal ha d’e metre en e l te rmini de sis die s hàbils de sprés d e la data de la r eunió, un infor me de tallat sobr e la
reclamació presentada i la qualificació obtinguda, i ha de decidir si ratifica la qualificació del professor o professora o si la
rectifica. En cas de rectifi cació de la qualificació , el pr esident o presidenta del tribuna l ha de fe r const ar la nov a
qualificació en una acta addicional, signada per tots els membres del tribunal.
L'informe del tribunal, junt amb l'acta addicional, si s'escau, s’han de lliurar al director o directora del departament, que
la signa i que la trasllada al professor o professora, a l'estudiant i al centre, en un termini de sis dies hàbils després de la
data de la reunió.
Contra l’acord del tribunal, l’estudiant pot presentar un recurs d’alçada davant el rector o rectora de la URV en el termini
màxim d’un mes a partir de l’endemà de la notificació.
Transcorregut el termini establert sense que s’hagi interposat recurs d’alçada, el director o directora del departament és
el responsable d’executar la resolució del tribunal.
Article 23. Realització demostrativament fraudulenta d’activitats avaluatives
- La realit zació demostrativament fraudulenta d’alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material
com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d’aquesta activitat avaluativa.
Amb independència d'això, davant la gravetat dels fets, el centre pot proposar la iniciació d'un expedient disciplinari, que
serà incoat mitjançant resolució del rector o rectora.
Article 24. Permanència
Les normes de permanència previstes per la Universitat són:
24.1. Estudiants a temps complet
Els estudiants a temps complet han de matricular-se de:
- 60 ECTS, durant el curs en què inicien els estudis i s'hi matriculen per primera vegada.
- entr e 30 i 72 ECTS, en la resta d e cu rsos, exc epte en el s casos en q uè e ls q uedi un nomb re inf erior d e crèd its p er
finalitzar els estudis.
L’estudiant a temps compl et ha de mat ricular-se de com a mí nim 30 crèdits . Dins d’aquest còmput s’hi inclouen, s i
s’escau, les assignatures obligatòries de què s’hagi matriculat i no hagi superat en el curs anterior. L’estudiant que vulgui
matricular-se de més de 30 crèdits ha de tenir en compte que aquest increment l’obliga a incloure-hi l es ass ignatures
obligatòries de què s’ha matriculat i no ha superat en el curs anterior. No hi pot afegir noves assignatures si no ha inclòs
també totes aquelles pendents del curs anterior.
24.2. Estudiants a temps parcial
Els estudiants a temps parcial han de matricular-se cada curs acadèmic d’entre 20 i 46 ECTS, excepte en aquells casos
en què els quedi un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.
L’estudiant a temps parci al ha de matricula r-se de com a mí nim 20 crèdits. Dins d’aquest còmput s’hi inclou en, si
s’escau, les assignatures obligatòries de què s’hagi matriculat i no hagi superat en el curs anterior. L’estudiant que vulgui
matricular-se de mé s de 20 crè dits ha de te nir en compte que aquest increment l’obliga a inclou re l es assignatu res
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obligatòries de què s’ha matriculat i no ha superat en el curs anterior. No hi pot afegir noves assignatures si no ha inclòs
també totes aquelles pendents del curs anterior.
24.3.Consideracions generals
Amb caràcter general, en el nombre màxim de crèdits no computen les assignatures de què l’estudiant s’hagi matriculat i
no hagi superat en el curs anterior. Se’n poden exceptuar el ensenyaments que hagin especificat un altre tractament en
la memòria de plans d'estudis.
En el nombre mínim de crèdits s'hi inclouen els crèdits reconeguts.
El cen tre pot considerar, a petició de l' estudiant, l'i ncrement del no mbre màxim fixat, t enint en compte l'ex pedient de
l'estudiant i a ltres circumstàncies que ho justifiquin. En el cas qu e l’estudiant vulgui superar els 72 c rèdits, caldrà qu e
presenti una sol·licitud e xposant e ls motius al degana t/direcció del centre. El termini per f er-ho ha de coincidir amb e l
període de matrícula.
En el cas d’estudiants que simultaniegin dos màsters, el mínim de crèdits de què es poden matr icular s’estableix en 15
per al segon ensenyament.
24.4. Rendiment en el primer curs
L'estudiant d e no u i ngrés a t emps complet ha d ’aprovar d urant el p rimer c urs acad èmic 12 cr èdits d ’assignatures
obligatòries.
En el cas que e n el pla d’estudis hi hagi un nomb re menor d’assignatures obligatòries, l’exigència dels 12 crèdits és la
suma entre el nombre de crèdits obliga toris qu e c ontingui el pla i els optat ius. Si no hi ha assignatures obligatòries,
l’exigència dels 12 crèdits és en assignatures optatives.
L'estudiant de nou ingré s a te mps par cial ha d'apr ovar du rant el p rimer curs acad èmic 6 crèd its d ’assignatures
obligatòries.
En el cas q ue en el p la d ’estudis hi hag i un nomb re menor d ’assignatures ob ligatòries, l’ex igència d els 6 crèd its és l a
suma entre el nombre de crèdits obliga toris qu e c ontingui el pla i els optat ius. Si no hi ha assignatures obligatòries,
l’exigència dels 6 crèdits és en assignatures optatives.
En casos ex cepcionals l' estudiant pot presentar a l cent re una sol·licitud j ustificativa, adreçada al vicerec torat
corresponent, el qual pot emetre una resolució favorable que permeti a l'estudiant poder continuar els estudis.
Quan, d'acord amb els apa rtats a nteriors, un estudiant hagi d'abandonar els estu dis iniciats, no podr à tornar a fer la
preinscripció pels mateixos estudis fins al cap d'un curs acadèmic i per una sola vegada més.
L'estudiant q ue es tr obi en la situa ció de no poder continuar els mateixos es tudis a la UR V pot inicia r, si té plaça
assignada a través del procés de preinscripció, uns altres estudis dels que s'imparteixen a la URV.
24.5. Estudiants amb discapacitat
Per tal de garanti r la igualtat d'oport unitats, per a aquells estudiants amb un gr au de discap acitat igual o superio r al
33%, a p etició de la pe rsona inte ressada i tenint en comp te l es sev es circumstàncies p ersonals, co nvenientment
justificades, es podrà considerar una reducció del nombre mínim de crèdits de matrícula.
-

Es farà una adaptació curricular, que pot arribar al 15% dels crèdits totals.
Les competències i continguts adaptats han de ser equiparables als previstos en el pla d'estudis.
En acabar els estudis, l'estudiant ha d'haver superat el nombre total de crèdits previstos.
L'adaptació curricular s’ha d'especificar al suplement europeu del títol.

Article 25. Sistema de qualificacions
25.1. Règim jurídic aplicable
El sist ema d e qualifi cacions en l es tit ulacions universitàries que s’aplica a cada assignat ura està reg ulat en el RD
1125/2003, d e 5 de setem bre, pel qual s'estableix el sistema euro peu de crèdits i el sistema de qualificacions en les
titulacions universitàries de caràcter ofic ial i validesa en tot el territori estatal, i en el RD 104 4/2003, d’1 d ’agost, pel
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qual s’estableix el procediment perquè les universitats expedeixin el suplement europeu al títol (SET). Les qualificacions i
les seves equivalències són les següents:
QUALIFICACIÓ

EQUIVALÈNCIA

Menys de 5 (suspens)

0

-00

5 (aprovat compensat)

1

5

5,0-6,9 (aprovat)

1

6

7,0-8,9 (notable)

2

8

9,0-10 (excel·lent)

3

9,5

9,0-10 (matrícula d'honor)

4

10

(1)

Equival ència a utilit zar en el cas en què a l’
qualificacions numèriques segons l’escala 0 a 10.
(2)

EQUIVALÈNCIA

(1)

(2)

expedient d e l’ estudiant no hi cons tin l a totalitat de les

Només en els casos en què el centre hagi aprovat aquest tipus d’avaluació.

Una assignatura es considera superada a partir de la qualificació 5.
El nomb re de m encions de mat rícula d'honor n o pot excedir de l 5%
dels estudiants matr iculats en cada
assignatura/grup, llevat que el nombre d'estudiants matriculats sigui inferior a 20 ;en aquest cas, es podrà c oncedir una
sola matrícula d'honor.
En e l cas dels estudiants UR V e n mobilitat, figure n e n un grup/acta difer ent i, per assigna tura, pode n obtenir le s
matrícules d’honor com correspon. Abans d’assignar aquesta qualificació, si s’escau, la persona responsable de relacions
internacionals ha d’haver rebut la totalitat de notes de les universitats de destinació.
25.2. Càlcul de mitjana d’expedient
25.2.1. Qualificació global (0-4)
La ponderació de l'expedient es calcula seguint el criteri següent:
La suma del s crèdit s sup erats multipli cats cadascun p el valo r de la qualificació q ue co rrespongui, a parti r de la taula
d'equivalències anterior, i dividida pel nombre de crèdits superats per l'estudiant.
A aquests efectes:
- En les assignatures reconegudes es tenen en compte l'equivalència en punts corresponent a la qualificació obtinguda en
els estudis prèviament cursats.
- En les assignatures convalidades procedents d'estudis universitaris estrangers, es té en compte l'equivalència en punts
corresponents a la qualificació obtinguda en el centre estranger de procedència.
- Per a les assignatures adaptades es computa la qualificació obtinguda al centre de procedència.
- Els recon eixements d e crèdits que no comport en qualific ació numèrica no computen a efectes de la mitjana de
l'expedient acadèmic.
25.2.2. Mitjana d'expedient acadèmic (0-10)
La mitjana de l'expedient acadèmic de cada estudiant és el resultat d’aplicar la fórmula següent:
Suma dels crèdits superats per l'estudiant multiplicats cadascun pel valor de les qualificacions que correspongui, dividida
pel nombre de crèdits totals superats per l'estudiant.
A aquests efectes:

-

Les assignatu res t enen una qualificació quantitati va en funció de l'escala numèr ica de 0 a 10, amb l'e xpressió
d'un decimal.
En les assignatures reconegudes es té en compte l'equivalència en punts corresponent a la qualificació obtinguda
en els estudis prèviament cursats.
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-

En les assignatures convalidades procedents d'estudis universitaris estrangers, es té en compte l'equivalència en
punts corresponents a la qualificació obtinguda al centre estranger de procedència.
Per a les assignatures adaptades es computa la qualificació obtinguda al centre de procedència.
Els reconeixements de crèdits que no comporten qualific ació numèrica no compute n a efect es de còmput en la
mitjana de l’expedient acadèmic.

Article 26. Programes institucionals de mobilitat internacional
26.1. Estudiants de la URV (OUT)
Les persones responsables de relacions internacionals dels centres, abans de finalitzar el mes de juny de cada any, han
de lliu rar a l es s ecretaries de c entre el docum ent d’acord acadèmic ( Learning Agreement), on es ref lecteixen les
assignatures que l'estudiant URV cursarà al centre de destinació.
Per fixar el contingut del document ha d’haver tingut en compte:





L’oferta d’assignatures que ha establert prèviament susceptibles de ser ofertes als estudiants.
L’expedient acadèmic de l’estudiant.
Les limitacions que estableix la Normativa de mobilitat.
L’interès dels estudiants.

Qualsevol estudiant que participi en programes de mobilitat s’ha de matricular en els terminis establerts per la URV.
Els est udiants de la URV que partic ipen en program es instit ucionals de mobilitat (Erasmus , c onvenis bilaterals, etc.)
s’han de matricular de les assignatures del pla d'e studis que cursen a la URV, a través del procés d'auto matrícula web,
en els terminis previstos amb caràcter general. En les assignatures que figuren en l'acord de mobilitat acadèmica, han de
marcar la casella mobilitat.
És convenient que, abans d’iniciar la mobilitat, els estudiants lliurin a la sec retaria una auto rització a una alt ra persona
que li permeti, durant la seva absència, realitzar tràmits administratius en el seu nom.
En fi nalitzar el període d e matríc ula, la sec retaria h a de verifi car que l es dades só n coin cidents. Si fig uren dades
contradictòries, ha de de manar informació a la pe rsona re sponsable de relacions internacionals del centre i, si s'escau,
regularitzar d'ofici la matrícula, la qual cosa s’ha de notificar a l'estudiant afectat.
En e l cas que pe r causes no imputable s a l'e studiant, no pugui curs ar les assign atures inicial ment previs tes, cal qu e
n’informi im mediatament la perso na responsable de relacion s internacionals del c entre. A conti nuació, després d e
valorar-ho, la persona responsable de relacions internacionals del centre ho ha de traslladar al Centre Internacional i a la
secretaria del centre. Aquesta ha d’ajustar d’ofici la seva matrícula. La matrícula ha d'estar regularitzada abans del 15 de
novembre en el cas d’assignatures del primer quadrimestre, i el 15 d’abril per a les de segon quadrimestre.
Les qualificac ions que tenen les assignat ures e quiparades de la URV le s e stableix la pe rsona responsable de r elacions
internacionals del cent re, guiant-se per l es info rmacions que constin al docume nt d’e xpedient acadè mic ( Transcript of
records) enviat pe r la per sona coor dinadora ECT S o similar del ce ntre de destinació i s eguint el sistema de qualificació
que hag i ap rovat p rèviament el con sell d e l’en senyament: ta ula d’equivalènci es i/o escala d e qualificac ions EC TS. La
persona responsable de relacions internacionals emplena les actes i les signa oficialment.
La persona responsable de relacions internacionals del centre ha de vetllar juntament amb les universitats de destinació,
per ta l que les qualifica cions e s re bin en le s date s que cor responen als calendaris acad èmics de la nost ra Universitat i
evitar així els perjudicis que un endarreriment ocasiona als estudiants de la URV. Si l’estudiant ho sol·licita, en l’expedició
dels certificats o mi tjançant el suplement europeu del títol es poden especif icar les assignatures realitzades a través de
mobilitat.
Són consid erats est udiants en p ràctiques els estudiants d e la URV q ue d uen a terme un p eríode de p ràctiques
professionals en una empresa o institució a l’estranger. Les pràctiques han d’estar regulades mitjançant la signatura d’un
acord de pr àctiques ( Training agreement) entre la U RV i l’empres a o institu ció. Les p ràctiques poden of erir-se so ta
l’empara d’un programa de mobilitat o respondre a u na sol·licitud individual, però sempre és prescriptiva la signatura de
l’acord de pràctiques per part de la persona responsable de relacions internacionals en cas que aquesta mobilitat dugui a
terme sota u n programa de mobilitat , o bé del degà o degana o di rector o directora del c entre, en cas qu e aquest a
mobilitat es dugui a term e fora d’un pro grama de mobilitat, pe r tal d’obtenir el recon eixement acadèmic de l’estada de
mobilitat.
26.2. Estudiants d’universitats estrangeres (IN)
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Les persones responsables de relacions internacionals dels centres han d’establir la relació d’assignatures susceptibles de
ser ofertes per als estudiants IN, amb la informació del grup de matrícula i llengua d’impartició. Han de corre spondre a
assignatures activades al pla d’ordenació acadèmica de la URV per a aquest curs acadèmic, amb docència completa.
Els estudiants que s'inco rporen a la URV a través de p rogrames institucionals de mobilitat, u n cop desplaçats a la UR V,
són acollits pel Centre Internacional i la persona responsable de relacions internacionals del centre.
Prèviament a l’ar ribada, el Ce ntre Internacional ha d e registrar al sist ema i nformàtic de g estió acadèmica les dades
necessàries dels estudiants. La persona responsable de relacions internacionals del centre ha de verificar amb l’estudiant
les assignat ures de què s’ ha de matric ular i, si s’ escau, comu nicar els canv is a la secreta ria del centre i al Centre
Internacional.
Després d’aquest p eríode d’adaptació cu rricular, la persona responsable de relacions i nternacionals co munica a la
secretaria del centre corresponent les assignatures a través d el document d’acord acadè mic (Learning Agreement) amb
el t ermini mà xim de 30 de set embre p er a assignatures de p rimer quadrim estre i anuals i d e 15 de fe brer pe r a les
assignatures de segon quadrimestre.
Les assig natures a ctivades al pla d’or denació acad èmica a la URV han d’esta r disponibles automàticam ent p er als
estudiants IN. Els estudiants han de matricular-se d’aquestes assignatures a la corresponent secretaria de la URV. Abans
del 15 de nove mbre (per al pr imer quadrimestre) i del 15 d’abril (per al segon quadrimestre) han de quedar establertes
les matrícules que configuren definitivament l’acord. En aquest termini es pot in cloure l’ampliació de matrí cula, si es té
l’acord de la universitat d’origen.
Aquesta mat rícula no supo sa cap cost per a l'est udiant, atès que obligatòriament ha d’estar emparat sot a un acord
específic entre la URV i la institució d’origen, que en regula l’activitat durant la seva estada.
La p ersona responsable d e relacions in ternacionals d el cent re trasllada les qualific acions obting udes pels estudiants de
mobilitat al document de t ranscripció de les qualificac ions ( Transcript of Records o acta). La persona responsable de
relacions i nternacionals s’ encarrega d e fer a rribar la corresponent certificació ac adèmica a l es diferents i nstitucions
d’origen dels estudiants d’inter canvi. A l'estudiant se li ha de lli urar un o riginal o una fotocòp ia compulsad a d'aquest
document.
El Centre Internacional aban s de l 15 de nove mbre (pe r al pr imer quadr imestre) i de l 15 d’abr il ( per al se gon
quadrimestre) ha de comu nicar al Servei de Gestió Acadèmica els estudiants donats d’alta com a estudiants de mobilitat
entrants (estudiants IN) al sistema informàtic que finalment no s’incorporin a la URV. Aquests estudiants seran anul·lats
del sistema.
26.3. Estudiants visitants estrangers (study abroad i freemovers)
Pertanyen a aquesta categoria els estudiants int ernacionals qu e accedeix en a la UR V per se guir estudis que no
condueixen a cap títol oficial, fora del marc d’un programa d’intercanvi institucional. Aquests estudiants poden seguir un
programa acadèmic preestablert (study abroad) o bé configurar lliurament la tria d’assignatures d’un pla d’estudis vigent
a la URV ( freemover).Els estudiants d’aquesta tipologia han de justificar, quan s’incorporin a la URV, que disposen d’una
assegurança sanitària formalitzada des del seu país d’origen. En cas que no l’acreditin en el moment d’arribada a la URV,
el Centre Internacional els ha de subscriure una assegurança obligatòria, la despesa de la qual assumeixen íntegrament
els estudiants.
Aquests estu diants han d’abon ar els preus q ue corresponguin co m a es tudiants visita nts, d ’acord amb el que apr ovi
anualment el Consell Social per a aquest col·lectiu.
L'admissió com a estudiant visitant no implica en cap cas admetre’l als estudis oficials corresponents, l’obtenció d’un títol
oficial o propi de la URV, ni atorga cap validesa oficial als estudis que es realitzen a la URV.
Estudiants study abroad
Es refereix al s estudiants procedents d’universitats o cent res d’educació superior estrangers que participen en qualse vol
dels prog rames i nstitucionals study abroad or ganitzats pe ls diferen ts ce ntres d e la URV, sempr e q ue reuneixin els
requisits establerts per admetre’ls en cadascun dels programes i d’acord amb la normativa de study abroad de la URV.
L’acceptació correspon als coordinadors de l’activitat d’study abroad, que també s’encarreguen d’orientar, supervisar i fer
el seguiment de la seva estada, així com de lliurar el document acreditatiu amb les qualificacions obtingudes.
Estudiants freemover
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Han de presentar una sol·licitud d'admissió acompanyada de la justificació per cursar aquestes assignatures, adreçada al
deganat o dire cció del centre on l'estudiant tingui interès de cursar les assignatures. El termini de sol·licitud és del 2 d e
maig al 22 de setembre i del 5 al 15 de febrer en el cas que només afecti assignatures del segon quadrimestre.
En el ca s qu e el degana t/direcció del cent re ac cepti la so l·licitud a través d e la pers ona responsable de relacion s
internacionals, n’haurà d’informar el Centre Internacional. També s’encarrega d’orientar, supervisar i fer el seguiment de
l’estada.
Aquests estud iants t enen d ret a cu rsar l es assignatures seleccio nades de forma eq uivalent a la r esta d’estudiants, així
com a obtenir un document acreditatiu amb les qualificacions obtingudes.
26.4. Tractament de l’assignatura Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat
En els plans d’estudis de la URV s’inclou l’assignatura Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat.
Els estudiants OUT que tinguin previst durant la seva estada en la universitat estrangera realitzar activitats addicionals a
les assignatures pactades, susceptibles de ser computades per la persona responsable de relacions internacionals dins de
l’esmentada assignatura, poden matricular-se’n junt amb la resta d’assignatures. En aquest cas:
- L’assignatura constarà en el document d’acord acadèmic (Learning Agreement).
- L’estudiant, quan es matriculi, l’ha de marcar com a mobilitat.
Quan l’ estudiant torni a la URV, ha de presentar a la pe rsona responsable de relacions i nternacionals d el c entre els
documents acreditatius de les activitats realitzades i superades.
El responsable valorarà la documentació i qualificarà l’assignatura amb la nota que consideri.
L’estudiant pot optar també per no matricular-se de l’assignatura prèviament a l’estada en l’altra universitat.
Si durant l’ estada a la universitat de d estinació l’est udiant realit za i supera ac tivitats addici onals a les a ssignatures
pactades e n el document d’acord acadè mic ( Learning Agreement), susceptibl es de ser comp utades pe l r esponsable de
relacions internacionals dins de l’esmentada assignatura, li ha de presentar els documents acreditatius corresponents.
Si e l responsable valor a la documentació positivament, l’es tudiant pot matric ular-se d e l’assi gnatura el c urs s egüent i
serà qualificada en la convocatòria corresponent. En aquest cas:
- L’assignatura ha de constar en un nou document d’acord acadèmic (Learning Agreement), annex a l’inicial.
- L’assignatura, quan se’n matriculi, l’ha de marcar com a mobilitat.
Aquesta assignatura també pot formar part del document d’acord acadèmic (Learning Agreement) d’un estudiant extern
IN.
26.5. Mobilitat estatal
Aquesta regulació s’aplica als est udiants que part icipin en pr ogrames in stitucionals de mobilit at estatal en tots aquells
aspectes en què l’equiparació sigui possible.
Article 27. Premis extraordinaris de final d'estudis
1.

Cada curs aca dèmic, la URV atorga premi s extraordinaris de final d’estudis als titulats , d’acord amb el procediment
següent:

2.

Poden optar a aquests premis els titulats que hagin finalitzat els estudis amb la mitjana d’expedient més alta (0-10)
el curs anterior a aquell en què es concedeix el premi, sempre que com a mínim obtinguin la qualificació de notable
(8).

3.

Es pot concedir un premi per cada màster universitari.

4.

El vicerectorat competent en la ma tèria, abans de l’1 de novembre, ha de faci litar a la direcció del c entre una llista
per ensenyament en què s’or denaran e ls estudiants que han finalitz at els estudis per la mitjana d’e xpedient
acadèmic (0-10).

5.

Les llistes trameses han d’incloure informació, així mateix, sobre s i han sol ·licitat l’expedició del títol, atès que per
optar el premi han de ser titulats. En el cas que els candidats no hagin abonat els drets d’expedició del títol, el centre
s’han de posar en contacte amb els estudiants per indicar-los que en el termini d’un mes han d’haver regularitzat la
situació. En cas contrari no podran ser ratificats.
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6.

Abans del 10 de desembre, el deganat o direcció del centre ha de comunicar al vicerectorat:



Si s’ha regularitzat la situació de titulats.
Si ratifica la proposta de premi/s extraordinari/s als titulats que hagin obtingut la nota més alta.

7.

Les propost es es port en a tràmit a la C omissió de D ocència i les aprova el Co nsell de Govern. E n cas d’empat, la
Comissió de Docència proposa concedir el premi a tots els titulats que obtinguin la mateixa qualificació.

8.

Als titulats premiats se’ls expedirà un document acreditatiu del premi.

IV. ASPECTES ACADÈMICS DE LA MATRÍCULA
Per seguir els estudis segons els plans d'estudis en vigor a la Universitat Rovira i Virgili, cal tenir en compte:
Article 28. Consideracions generals
L'estudiant es matricula sot a la seva resp onsabilitat i t é obligació de conèix er i respectar l es condicions de la Normativa
acadèmica
i de matrícula
. Aquesta no
rma està
di sponible a
la web de la Universi
tat
(http://wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/index_propipdf.htm#docencia) .
Quan es matriculi, l'estudiant rebrà una agenda on figuraran els terminis dels procediments administratius més comuns.
Els professors de la URV que vulgui n seguir est udis en aq uesta U niversitat ha n de tenir l’au torització exp ressa del
vicerector o vicerectora de Personal Docent i Investigador, d’acord amb el p rocediment establert pel Servei de Recursos
Humans. En cap cas poden estar matriculats en ensenyaments en els quals imparteixen docència. El Servei de Recursos
Humans ha de fer arribar una còpia de l’au torització del vicerectorat al de partament on es tro ba adscrit el professor i al
deganat o direcció del centre on s’adscrigui l’ensenyament que vulgui cursar.
En el mom ent de sol·lici tar la matríc ula, els estudian ts ha n d'esta r en poss essió dels requ isits nec essaris. L'acte de
formalització de la matrícul a té caràcter de sol·lici tud i l' admissió no implica la conformi tat amb el conting ut; la seva
eficàcia està condicionada al compliment de la Normativa de permanència, així com dels altres requi sits legals exigibles,
al lliurament de la documentació corresponent i al pagament de l'import resultant.
Els estudiants formalitzen la matrícula a través del sistema d'autom atrícula mitjançant Internet. A partir de la web de la
URV, http://www.urv.cat/, hi acce deixen de s de q ualsevol or dinador, s empre q ue ting ui els requeriments tècnics
necessaris. Per donar-los el suport necessari, la Universitat ha preparat enllaços i guies de procediment.
Si hi ha estudiants qu e no dispose n d'ordinador p er formalit zar la mat rícula, pode n fe r-ho en le s dive rses aule s
d'informàtica de què disposa la Unive rsitat en els diferents c entres, en les mat eixes condicions que si ho fes fora de la
URV.
A la web de la URV , apartat “Tràmits ad ministratius”, e s pot t robar in formació addicional sobr e alguns d els pr ocessos
regulats per aquesta normativa.
La normativa de permanència estableix els límits mínims i màxims de matriculació dels estudiants que es matriculen per
primera vegada o continuen estudis.
Els estudiants pode n cursar simultàniament diferents estudis universitaris en un mateix centre o en diferents centres de
la Universitat Rovira i Virgili, o bé en centres d'una altra universitat. Només és possible fer simultanis dos ensenyaments.
El vicerectorat competent en matèria de postgrau és, per delegació del rector, l'òrgan competent per resoldre totes les
qüestions relatives a l'aplicació i interpretació d’aquesta Normativa, així com per fer-hi excepcions, si s'escau. En aquest
últim cas, els estudiants han de motivar l’excepcionalitat sol·licitada i justificar-la documentalment, quan correspongui.
Si la sol·licit ud d’exc epcionalitat af ecta els t erminis fi xats en aquesta no rmativa (matrícula i so l·licituds tràm its
administratius), implica que la persona i nteressada ha d’abonar una taxa. La re ferència del pr eu de la taxa és e l p reu
que en el decret de preus correspon a modificacions i ampliacions de matrícula.
No es poden acceptar sol·licituds que afectin assignatures les actes de les quals ja han estat generades.
En g eneral, p er p oder resoldre la sol·li citud d’un e studiant r elacionada amb la g estió de l se u expedient, ha d’e star al
corrent de pagament dels rebuts vigents en aquell moment.
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Article 29. Accés i admissió
El nombre de place s ofe rtes per a ca da màste r univer sitari e l proposa l'òr gan r esponsable de l pr ograma a l'hora
d'elaborar la memòria.
La URV ha de determinar cada curs el període en què ha de tenir lloc la preinscripció dels màsters universitaris. Per al
curs 2014-15 , la prim era fase tind rà llo c de l'1 de m arç al 13 de juny (màsters univ ersitaris ja implantats i de nova
implantació). En el cas qu e no s'hagin c obert totes les places ofertes, s'obrirà una segona fase de l’1 de setembre al 17
de setembre Per als e studiants preinscrits en la prim era fase, l'admissió es fa rà pública com a més tard el 27 de juny,
tant per als màsters universitaris ja implantats com per als de nova implantació. No obstant això, els òrgans de selecció
en poden admetre parcialment en el període del 12 al 16 de maig. Per als de la segona fase, del 22 al 26 de setembre.
Article 30. Organització de la matrícula
30.1. Criteris de distribució
Per distribuir millor els estudiants, s’estableixen les franges horàries següents:
Les matrícules es poden formalitzar de les 8.00 a les 1400/14.3 0 hores. L es modificacio ns de matrícula es poden
formalitzar de les 16 h a les 7.00 hores de l’endemà.
30.2. Calendari de matrícula
Els estudiants dels ensenyaments de màsters universitaris s’han de matricular ens els períodes següents:





Els estudiants admesos en la primera fase de pre inscripció: del 14 a l 25 de juliol. Si no ho han fet en aquesta
data també ho poden fer del 4 de setembre al 15 d’octubre.
Els estudiants admesos en la segona fase de preinscripció: fins al 15 d’octubre.
Els estudiants de se gon curs de mà ster unive rsitari es ma triculen del 14 al 25 de juliol i del dia 4 al 2 2 de
setembre.

Article 31. Terminis d'ajustaments i modificacions de matrícula
31.1. A justaments de ma trícula. Sense aplicar el cost de la taxa de modificacions i amplia cions, desp rés de fer la
matrícula i fi ns a un màx im de cin c die s natu rals, si un e studiant vol ajusta r la matríc ula, p ot fe r-ho dir ectament pe r
automatrícula a par tir de le s 16 h de l mateix di a que l ’ha f ormalitzat fins a l es 7 h de l’endemà. El termini per fer-ho
s’acaba el 25 de juliol.
31.2.Transcorreguts cinc die s natu rals de sprés d'h aver fe t la matr ícula en el s ter minis or dinaris, els estudiants pode n
demanar al centre fer les modificacions de matrícula següents:








canvi de grup
ampliació d'assignatures
substitució d’assignatures
renúncia d’assignatures
reconeixement en forma de crèdits de l’experiència laboral i professional acreditada
reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris no oficials

En el cas d e canvi de grup, sempre que hi hagi plac es vacants, i en el cas de renúncia d’assignatures, el centre ho pot
autoritzar, fins al 15 de novembre. Aquestes modificacions suposen aplicar la taxa de modificacions i ampliacions.
En els tràmits d’ampliació i substitució d’assignatures, quan la sol·licitud es presenti abans de l’1 d’octubre, la secretaria
del c entre la pot resoldre automàticament. Si es pre senta pa rtir de l’1 d’octub re i fins al 15 de n ovembre, pe r pode r
resoldre-la serà necessari tenir la conformitat del coordinador o coordinadora del màster.
A cr iteri del ce ntre, del 5 al 15 de fe brer, l'e studiant pot fer l es modificacions de mat rícula segü ents, mentre afectin
assignatures impartides durant el segon quadrimestre:





canvi de grup
ampliació d'assignatures
substitució d’assignatures
renúncia d’assignatures
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Els imports econòmics que es puguin generar per les modificacions corresponents al p eríode extraordinari de febrer han
de ser abonats per rebut en efectiu a través d’una entitat bancària.
31.3. La Univ ersitat pot no impartir una assignatura optativa si no s’hi matric ula un nombr e mínim d’est udiants. E n
aquest cas , l’estudian t la pot substitui r per una alt ra o anul ·lar-la, de manera excepcional. A quest t ràmit està ex empt
d’aplicar-hi la taxa de modificacions i ampliacions.
31.4. Si l’estudiant finalitza els estudis per recon eixement de cr èdits, pot presentar la sol·licitud de matrícula tan a viat
com pugui acreditar la superació de l’activitat:




Si la sol·licitud es presenta abans de l'aplicació dels efectes acadèmics i econòmics del proper curs (pel que fa al
2014-15, abans del 11 de juliol), la matrícula correspon a una ampliació de l'actual curs.
Si la sol·licitud es presenta després de l'aplicació dels efectes acadèmics i econòmics del proper curs (pel que fa
al 2014-15, a partir del 11 de juliol), la matrícula correspon a una nova matriculació del curs següent. Com a
conseqüència, tindrà la consideració d'estudian t de la Universit at i la matrícula ha d’inc
loure les tax es i
assegurances corresponents.

Article 32. Matrícula de més crèdits dels establerts al pla d'estudis
Els plans d'estudis estableixen els crèdits necessaris per obtenir el títol corresponent.
Si un estudiant mentre està cursant els estudis es vol matricular d’alguna altra assignatura optativa, la qual cosa implica
superar el nombre de crèdits previst, ho pot fer si es matricula al mateix temps que de la resta d'assignatures. S i en la
matrícula té reconeguda l'exempció de preus, sols afecta el nombre de crèdits oficials del pla d'estudis,
Ha de tenir en compte, alhora, els efectes que té aquesta acció a l’hora de l’expedició del títol.
Als estudiants que, havent superat ja totes les assigna tures requerides per pla d’estudis de l màster que estan cursant,
necessitin ma tricular-se d’a ssignatures d e més per poder computa r en to tal els 300 crèdits requerits per accedir al
doctorat, se ’ls ho podr à autor itzar e xpressament, se mpre qu e ho sol· licitin amb l’acor d de l coor dinador o coor dinadora
del màster.
Article 33. Documentació
En el cas que alguns documents es puguin presentar compulsats, la URV accepta les compulses que fan:




Els òrgans de les administracions universitària, local, autonòmica o estatal, sempre que la compulsa l’hagi
fet l’òrgan emissor del document.
Les representacions diplomàtiques o consulars de l’Estat espanyol.
Els notaris.

33.1 Els estudiants de nou accés han de lliurar la documentació següent:






Dades bancàries per domi ciliar l'i mport de la s eva matrícula i al tres gesti ons administra tives de caràc ter
econòmic. Aquestes dades bancàries han de coincidir amb les que l’estudiant ha introduït a l’automatrícula.
Un document amb les dades del titular del compte i el seu document identificador.
Dues fotografies de mida carnet amb el nom escrit al darrere.
La se cretaria de l centre ha de ver ificar que dispos a de l docume nt id entificatiu (DNI/NIF ) pr esentat pe r
l’estudiant en el procés de preinscripció.

-



Estudiants espanyols: or iginal i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI, que no pot ha ver super at la
data límit de validesa
Estudiants estrangers: original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del passaport, que no pot haver superat
la data límit de validesa
Els estudiants estrangers que hagin de realitzar qualsevol transacció econòmica, com ara sol·licitar la beca
o obrir un co mpte bancari, els caldrà el núm ero d’identificació d’estrangers (NIE). En aqu est cas, durant
els estudis c onstarà com a document identifi catiu el NIE, però en final itzar-los serà su bstituït pel
passaport, el qual haurà d’estar vigent.

La secre taria del ce ntre ha de ver ificar que disposa de la docum entació ac reditativa de l’accés pre sentada per
l’estudiant en el procés de preinscripció.
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Si l’estudiant es matricula en una classe de matrícula que té exempció de preus, ha de tenir en compte que les
condicions qu e don en dre t a l es exempcions s’han de comp lir a la data d’inici de la pre stació de l’activitat
acadèmica (8 de setembre de 2014). Es podrà acreditar documentalment fins al dia 31 de desembre.
Si l’e studiant presenta sol·licitud de be ca i ajuts per a cursar estudis uni versitaris, ha d e portar el ju stificant
corresponent.

Cada e xpedient d’un estudiant en un ensenyament ha de te nir un full d e regist re d e la doc umentació qu e cont é. La
secretaria ha de mantenir actualitzats aquests registres.
33.2. Estudiants de segon curs
Els estudiants de segon curs que es matriculen directament i ho poden fer des de fora de les instal·lacions de la URV en
principi no han de lliurar cap documentació. Sols caldrà que presentin la justificació corresponent en casos d’exempció de
preus.
33.3. Dades personals
En el cas qu e la Univ ersitat s'hagi de p osar en conta cte am b els estudian ts, h o farà a través de l'adreça postal que
consta al sistema info rmàtic. Per tant, quan l'estudiant
s'incorpori a la URV, ha de teni
r molta cura a l'hora
d'introduir/revisar les s eves dades. Si hi ha canvis durant el curs, l’estudiant ha d'adreçar-s e a la secreta ria del centre i
comunicar-ho seg uint el p rocediment p revist en el t ràmit ad ministratiu cor responent. D ’altra b anda, tam bé e s p ot
modificar en el moment de formalitzar la matrícula.

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
El decret de preus públics d etermina que les universitats han d’ex igir, com a co ndició prèvia de matrícula o d’e xpedició
de títols o c ertificats, el p agament d e l es quan titats pend ents p er mat rícules en q ualsevol estudi o cu rs acad èmic i
universitat o centre al qual aquell dec ret, i els interessos de demora corresponents, si s’ escau. La URV ha d e reclamar,
doncs, el pagame nt p endent que un estudiant pugui te nir ab ans d’autoritzar la formalització d’una nova matrícula i
l’expedició de documents acreditatius.
El pagame nt de l’impor t de la matr ícula é s un re quisit e ssencial p erquè sigui v àlida. Si el pagament es f a fraccionat ,
l’obligació de pagament s’entendrà satisfeta en el moment en què s’hagin efectuat tots els p agaments fraccionats, llevat
dels casos d’anul·lació de matrícula que ho exceptuïn.
Article 34. Consideracions generals
Aquesta norm ativa s’aplica sempre qu e no s’esp ecifiqui una al tra cosa en el Decret de la Generalitat de Catalunya pel
qual es fix en els p reus de la prestació d e serv eis aca dèmics univ ersitaris per al curs 2014-15, o en altres normativ es
legals.
L’import que han d’abona r e ls estudia nts és, bàsicame nt, el q ue r esulti d e sumar els co nceptes s egüents, s egons
estableixi l’esmentat decret:








l’import resultant en funció del nombre d e crèdits d e què l’estudiant es mat riculi, el nivell de l'ensenyament i el
factor de repetició
taxes administratives
taxa pels serveis de suport a l’aprenentatge
taxa de trajectòria acadèmica (estudiants amb titulació d’accés estrangera)

assegurances
serveis voluntaris, si s’escau

A la web de la URV , apartat “Tràmits ad ministratius”, e s pot t robar in formació addicional sobr e alguns d els pr ocessos
regulats per aquesta normativa.
La Ge rència és l'òr gan compe tent pe r resoldr e tote s le s qüe stions relatives a l'a plicació i in terpretació d'aquest apartat
(“Aspectes ec onòmics”), ai xí com per f er-hi excepcio ns, si s' escau. En aquest últim cas, els es tudiants han de motivar
l’excepcionalitat sol·licitada i justificar-la documentalment.
Article 35. Efectes econòmics per als estudiants de màster sol·licitants de beca i ajuts per cursar estudis
universitaris.
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Els estudiants matriculats amb la condicionalitat de becari han de:
a) Matricular-se obligatòriament com a sol·licitants de beca.
b) Matricular-se del nombre mínim de crèdits, que estableix la convocatòria.
c) Pagar les taxes, les assegurances i els serveis voluntaris, si s'escau, dins del termini marcat pel resguard de matrícula.
d) Emplenar correctament la classe de matrícula corresponent que la Universitat aplicarà en cas que la sol·licitud de beca
sigui des estimada (ordinària, famí lia no mbrosa, etc.), i adjunta r, s i s'escau , els justificants co rresponents. Si no ho
fan, en el cas de denegació de la beca no podrà gaudir dels beneficis corresponents.
Els estudiants de nou accés que e s vulgui n mat ricular amb l a condicio nalitat de be cari i gaudir de l’e xempció
provisional del preu dels crèdits han de sol·licitar l’acreditació de caràcter econòmic, procediment que gestiona l’AGAUR, i
obtenir e l d ocument ac reditatiu co rresponent o ap ortar la c redencial d e b ecari del cu rs a nterior, ab ans d el d ia d e l a
matrícula.
La resta d’estudiants es poden matricular amb la con dicionalitat de becari si el curs anterior han obtingut una beca de
caràcter general / mobilitat (en aquest cas tenen incorporada automàticament aquesta condicionalitat en la matrícula) o
sol·liciten l’ac reditació d e caràct er econòmic, proc ediment que gestiona l’AGAU R, i obte nen el docume nt acreditati u
corresponent abans del dia de matrícula.
Si a la fi nalització del t ermini de la presentació de la b eca l’estudiant no ha formalitzat la sol·licitud, a t ravés de pàgina
web del Ministeri d’Educa ció, C ultura i Esport , la matrícula passarà a o rdinària amb la regularització de l’impo rt
corresponent.
El Servei de Gestió Acadèmica ha de fer les regularitzacions econòmiques pertinents una vegada resolta la convocatòria:
- Als estudiants no matriculats amb la condicionalitat de becari, una vegada resolta favorablement la convocatòria.
- Als estudiants matriculats amb la condicionalitat de becari a qui s’hagi denegat la beca.
Article 36. Efectes econòmics per als estudiants sol·licitants d’altres beques o ajuts (convocatòries oficials) i
estudiants pendents d’obtenció del visat
36.1. Els estudiants que justifiquin la presentació de la sol·licitud de beca o ajut en alguna convocatòria oficial adreçada
als estudis de màster, que prevegi l’exempció del preu de la matrícula, han de:
a)
b)
c)

Matricular-se obligatòriament com a sol·licitants de beca o ajut.
Pagar les tax es, ass egurances i els s erveis volu ntaris, si s’ escau, dins del termin i marcat pel resguard de
matrícula.
Emplenar correctament la classe de matrícula corresponent que la Universitat aplicarà en cas que la sol·licitud de
beca o ajut siguin des
estimats (ordinà ria, família n ombrosa, etc .) i adjuntar, si s’escau
, els jus tificants
corresponents. Si no ho f a, en el cas de denegaci ó de la be ca o ajut, no podr à gaudi r de ls bene ficis
corresponents.

Una vegada resolta la convocatòria, el Servei de Gestió Acadèmica fa les regularitzacions econòmiques pertinents a cada
estudiant.
36.2. Si la co nvocatòria ja s’ha resolt en el moment d’inici del període de la matrí cula, la unitat que l’ha ges tionat ha de
lliurar al Servei de Gestió Acadèmica la resolució amb les persones ben eficiàries, i el Servei n’ha d’informar el sistema
per tal que l’estudiant, quan formalitzi l’automatrícula, es trobi l’exempció introduïda.
36.3. Efectes econòmics per als estudiants pendents d’obtenir el visat
Als estudiants que es t roben pendents d’obtenir el visat pe r poder seguir els estudis a la UR V, se’ls aplicarà el concepte
de la condicionalitat de la matrícula, si així ho acrediten.
En el moment de mat ricular-se en aquest supòsit, sols hauran d’abonar el preu d e les taxes. Aquesta condicionalitat es
mantindrà fins al dia 15 de nove mbre. A par tir d’aque sta data , s e’ls anul ·larà la matríc ula pe rquè no han obtingut el
visat. No es retornaran els imports percebuts.
Si l’est udiant no ha abonat l’import de les tax
es, passarà a la situació de
corresponents si en altres cursos vol matricular-se a la URV.

suspès t emporalment am b els ef ectes

Article 37. Aplicació d’altres exempcions en el preu dels crèdits de les matrícules de màster universitari
Es poden produir diverses situacions:
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1.

En el cas que una unitat de la URV, com a resultat de la publicació d’una convocatòria competitiva, a la qual s’ha
donat la difusió corresponent, vulgui que el/s candidat/s que han resultat beneficiaris se’ls apliqui l’exempció del
preu d els c rèdits, at enent que l’ esmentada unitat n’ assumeix el cost, d es d ’una org ànica amb finança ment
extern, caldrà seguir el procediment següent:
La unitat ha de lliu rar al S ervei de G estió Acadèmica un resu m del calendari d e la convocatòria, en el
qual ha de constar la data de resolució. Al mateix t emps, també hi ha de fer arribar l’imprès on ha d e
fer constar, entre d’altres, l’orgànica des d’on s’assumirà el pagament.
Una ve gada la unitat enviï e l document al Se rvei de Gestió Acad èmica, aq uest l’ha d e fe r arrib ar a l
Servei de Recursos Econòmics i li ha d’informar de la quantitat que suposarà la matrícula.
Quan el Servei de Recursos Econòmics hagi verificat les dades respecte a l’orgànica, n’ha de reservar la
quantitat, per tal d’assegurar que l’import serà compensat.
A continuació, el S ervei de Gestió Acadèmica ha d’in troduir l’exempció al siste ma, de manera que quan
l’estudiant formalitzi la matrícula, l’import solament sigui les taxes.
Posteriorment, el S ervei de Gestió Acad èmica ha d e comunicar al S ervei de Recursos Econòmics i a la
unitat la formalització de la matrícula, l’import a compensar i farà el traspàs corresponent.

Cal tenir en compte que des que la unitat es posa en contacte amb el Servei de Gestió Acadèmica i fins que l’estudiant té
introduïda l’exempció al sistema passen uns quinze dies. Per tant, cal que la unitat iniciï el tràmit al més aviat possible.
Si quan finalitzi el període de matrícula, la tramitació està en curs, l’estudiant s’ha de mat ricular en la classe ordinària i
posteriorment se li retornarà l’import corresponent.
2.

Quan l’exempció dels preus dels crèdits estigui establerta en un conveni entre la URV i una institució, organisme
o empresa, la unitat q ue ha g estionat el conveni ha d e lliurar al Servei d e Ge stió Acad èmica el conveni sig nat
per totes les parts i la comunicació dels estudiants beneficiaris.

En el co nveni ha d e const ar si l’imp ort d e l’ex empció ha de ser compensat p er la in stitució, organism e o empresa
externa, o se’n fa càrrec la URV.
Si en finalitzar el període de matrícula el conveni no està encara signat, l’estudiant beneficiari es matricularà en cla sse
ordinària i, quan estigui regularitzat, el Servei de Gestió Acadèmica tramitarà la devolució que correspongui a l’estudiant.
Article 38. Classes de matrícula i aplicació d’exempcions
Amb indepen dència de la condicionalitat o no d e la matrícula, l’ estudiant en el moment de formalitzar-la ha d’indicar
quina és la classe que li correspon. Aquesta classe és la que es prendrà com a referència per a tot el curs acadèmic.
El decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix les exempcions que es poden aplicar als preus de matrícula.
Si l’est udiant es mat ricula en u na clas se d e ma trícula q ue t é exempció d e preus, ha d e teni r en co mpte q ue les
condicions que donen dret a les exempcions s’han de complir a la data d’inici d e la prestació de l’activitat acadèmica (8
de setembre de 2014).
Si en el moment de fer la matrícula el document acreditatiu no estigués vigent o estigués en procés de renovació, no es
pot aplicar l’exempció. En aquest cas, es regularitzarà la matrícula amb els efectes econòmics corresponents sempre que
el document acreditatiu vigent es presenti a la secretaria abans del 31 de desembre.
Les classes de matrícula i l’exempció que s’apliquen són:
38.1. Ordinària: L'estudiant paga íntegrament els preus oficialment establerts en el decret de la Generalitat de Catalunya
per la prestació dels serveis acadèmics universitaris.
38.2. Família nombrosa de categoria general o família nombrosa de categoria especial: L'estudiant està exempt de pagar
el 50% o el 100%, resp ectivament, dels preus p úblics en co ncepte de serveis acad èmics, incloses les tax es
administratives, establertes en el mateix decret.
Aquesta classe de matrícula s’aplica a estudiants espanyols i andorrans:

 Els estudiants espanyols a mb família no mbrosa general han d’aportar en el moment de formalitzar la ma trícula
original i foto còpia del títol de família n ombrosa fami liar, qu e ha d’estar v igent a l’inici de la prestació de l ’activitat
acadèmica. Els de l'esp ecial han d’aport ar original i f otocòpia del t ítol de família nombrosa fa miliar, que ha d’estar
vigent a l’inici de la prestació de l’activitat acadèmica.
 Els estudiants andorrans han d'aportar l'informe social expedit pel Ministeri de Benestar del Govern andorrà.

34 de 41

En el cas d'estudiants estrangers d'altres països, si volen acollir-se a aquesta classe de matrícula han d'aportar també
el títol de fa mília nombro sa expedit pel Departamen t de Be nestar Social. Si aquest docu ment es t roba en fase d e
tramitació, s’ han de matricular co m a classe d e ma trícula ordinà ria i, si s' escau, posteriorment es reg ularitzarà la
matrícula.
Aquesta exempció s’aplica també, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:







Certificacions acadèmiques
Estudi d’expedient acadèmic per a la convalidació/ adaptació/ transferència/ reconeixement de plans d’estudis
Trasllat d’expedient
Expedició de títols acadèmics
Gestió d’expedient acadèmic

38.3. Víctimes d'actes terroristes: Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, així com el seu cònjuge i els
seus fills, es poden acollir a l'exempció de preus establerts.
Aquesta condició s'acredita presentant la resolució administrativa corresponent. En el cas d e cònjuge i els fills, s'ha
d’adjuntar també el llibre de família.
Aquesta exempció s’aplica també, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:







Certificacions acadèmiques
Estudi d’expedient acadèmic per a la convalidació/ adaptació/ transferència/ reconeixement de plans d’estudis
Trasllat d’expedient
Expedició de títols acadèmics
Gestió d’expedient acadèmic

38.4. Persones discapacitades. Els estudiants amb un grau mínim de discapacitat del 33% es poden acollir a l'exempció
de preus establerts.
Per poder ac ollir-se a aqu esta ex empció, han d'acredit ar aque sta condició present ant el c ertificat expedit o validat
per l'Institut Català d'Assistència i S erveis Socials o orga nisme equivalent d'altres comunitats autònomes. També es
pot acreditar amb la targeta de la discapacitat em esa pel Departament de Benestar Social i Família acompanyada del
DNI o NIE.
Aquesta exempció s’aplica també, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:







Certificacions acadèmiques
Estudi d’expedient acadèmic per a la convalidació/ adaptació/ transferència/ reconeixement de plans d’estudis
Trasllat d’expedient
Expedició de títols acadèmics
Gestió d’expedient acadèmic

38.5. Víctimes de violència de gènere
Les person es que hagin est at víctim es de violència de gène re, així com els s eus fills o fill es depend ents, es poden
acollir a l'exempció de preus establerts.
Aquesta co ndició s'acredita presentant l'o rdre d e prot ecció a favor d e la víctima, quan e stigui en vigor , o b é per la
sentència con demnatòria d els f ets que van ocasiona r l'or dre de protecció. La data d'e xpedició de ls documents
requerits han de tenir u na vigència mà xima d'un any. En cas contr ari, l'e studiant ha de de manar un ce rtificat de
l'ordre de protecció.
Excepcionalment, es podr à acre ditar mitjançant l'info rme d el Ministeri Fi scal qu e indiqui l' existència d'indici s que la
persona denunciant és víctima de violència de gènere fins que no es dicti l'ordre de protecció.
Aquesta exempció s’aplica també, si aporta la documentació acreditativa, quan sol·liciti:







Certificacions acadèmiques
Estudi d’expedient acadèmic per a la convalidació/ adaptació/ transferència/ reconeixement de plans d’estudis
Trasllat d’expedient
Expedició de títols acadèmics
Gestió d’expedient acadèmic
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Article 39. Deduccions
1.Els estudiants que han ob tingut la qualificació de mat rícula d’honor en a ssignatures de la mateixa carrera, cursades a
la mateixa universitat al curs immediatament anterior, tenen una deducció parcial del servei acadèmic (tants crèdits com
crèdits amb matríc ula d’h onor hagin o btingut del m ateix ensenyament). Es tindrà en compte la classe de matrícula
aplicada en el curs que s’ha obtingut la matrícula d’honor.
2. Els estudiants que es matriculen d’assignatures reconegudes han d'abonar el 1 5% del preu establert en el Decret de
preus públics, exc epte en els caso s d’adaptació dins de la URV d’un pla d’e studis anter iorment v igent a ls nous plans
d’estudis, casos en què el reconeixement és gratuït.
3. Els es tudiants que es m atriculin d’ assignatures s ense es colaritat amb dret a exam en a causa de l’extinció del pl a
d’estudi han d’abonar e l 15% de l pr eu establert en e l De cret de preus públics. En cas que s’ofer eixi a l’e studiant un
sistema de tutories o docència alternativa, n’ha d’abonar l’import íntegre.
Article 40. Modalitats de pagament
40.1. Matrícula
L'import de la matrícula (crèdits i taxes) ha de ser abonada preferentment a través de pagament domiciliat o targeta de
crèdit. En el moment de formalitzar la matrícula, l'estudiant cal que indiqui les dades bancàries on es farà el càrrec del/s
rebut/s generat/s o le s dades de la tar geta de crèdit requerides en el moment de confirmar el pagament. En el cas q ue
no li convi nguin aquestes modalitats de pa gament, s’ ha d’adreçar a la secreta ria del cen tre, la qual li ha d’emet re el
rebut de pagament que haurà de fer efectiu en una entitat bancària.
L'estudiant pot optar pel finançament fra ccionat, en mensualitats de la seva matrí cula, a tr avés de l'Agència de Gestió
d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), que posa en marxa uns préstecs i ajuts als estudiants universitaris. L'adreça
de la web on poden obtenir més informació és la següent: http://agaur.gencat.net/index.htm
Només es pot optar pel finançament a través d’AGAUR, si l’import mínim a pagar dels crèdits matriculats és 500 euros.
Qualsevol altra modalitat de pagament que l'estudiant utilitzi es considerarà nul·la i, per tant, impagada la matrícula amb
els efectes que se'n derivin.
40.2. Taxes
Per abonar l'import de les taxes (certif icats, expedició de títol, etc.) la se cretaria del centre emet el rebut de pagame nt,
que s’ ha d e f er ef ectiu en una entitat bancària col ·laboradora, s egons la referència i el t ermini qu e recull el mat eix
imprès (15 dies a partir de l'expedició de la taxa).
En el cas de pagaments des de l'estranger, es pot efectuar per transferència bancària o domiciliació electrònica, d'acord
amb el tràmit administratiu establert.
Qualsevol altra modalitat de pagament que l'estudiant utilitzi es considerarà nul·la i, per tant, impagada la matrícula amb
els efectes que se'n derivin.
Article 41. Formes de pagament
L'estudiant pot triar en el moment de formalitzar la matrícula entre el pagament únic o el fraccionat.
41.1. Pagament únic
L'estudiant paga ínte grament d'un sol cop l'impor t de la matr ícula. Aquest import es carrega al compte co rresponent de
l'estudiant a partir del sisè dia natural d'haver formalitzat la matrícula.
41.2. Pagament fraccionat
Es pot aplica r e l pagament fr accionat sempr e que l’impor t total a pagar de ls cr èdits matr iculats sigui superior a 300
euros.
L'estudiant pot fraccionar el pagament de la matrícula en tres terminis de quantia similar:



Primer pagament: correspon al 40% de l’import dels crèdits més l’import de les taxes
Segon pagament: correspon al 30% de l’import dels crèdits
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Tercer pagament: correspon al 30% de l’import dels crèdits

El primer pagament es carrega al compte corresponent de l'estudiant a par tir del sisè dia natural d'haver formalitzat la
matrícula; el segon, el dia 1 de desembre, i el tercer, el dia 1 de febrer.
Des del dia de la matrícu la i fins a cinc dies natu rals post eriors, l’estudiant pot modificar la for ma de pagame nt se nse
cost.
Passats cinc dies naturals després d’haver formalitzat la matrícula i fins al 24 d’octubre, l’estudiant pot modificar la forma
de pagament sele ccionada en un pr imer mome nt. A quest can vi suposar à l’aboname nt de la taxa de modificació de
matrícula e stablerta al de cret de pre us i la r egularització posterior del canvi, tenint en compte si el rebut
únic està
impagat o si ja s’ha abonat.

Article 42. Recàrrecs
42.1. Factor de repetició
Màsters que habiliten per exercir activitats professionals regulades
Quan un estudiant es matricula per segona vegada d’un mateix crèdit, l’import d’aquest crèdit és el resultat d’aplicar un
coeficient de 1,2 al preu del crèdit.
Quan un estudiant es matricula per tercera vegada d’un mateix c rèdit, l’import d’aquest crèdit és el resultat d’aplicar un
coeficient de 2,6 al preu del crèdit.
A partir de la quarta vegada, inclosa aque sta, que un estudiant es matricula d’un mateix c rèdit, l’import d’a quest crèdit
és el resultat d’aplicar un coeficient de 3,6 al preu del crèdit.
Màsters que no habiliten per exercir activitats professionals regulades
Quan un estudiant es matricula per segona vegada d’un mateix crèdit, l’import d’aquest crèdit és el resultat d’aplicar un
coeficient de 1,625 al preu del crèdit.
Quan un estudiant es matricula per tercera vegada d’un mateix c rèdit, l’import d’aquest crèdit és el resultat d’aplicar un
coeficient de 1,750 al preu del crèdit.
A partir de la quarta vegada, inclosa aque sta, que un e studiant es matricula d’un mateix crèdit l’import d’a quest crèdit
serà el resultat d’aplicar un coeficient de 1,875 al preu del crèdit.
42.2. Impagaments. Els es tudiants que no han fet efectiu l’import del rebut de matrícula, a l a data de venciment de l/s
rebut/s, han de ser considerats suspesos temporalment dels efectes de matrícula.
Per regularitzar la situació, han de demanar l’activació de la matrícu la (gestiodepagaments@urv.cat) i abonar els rebuts
pendents amb un increment, d’acord amb la taula següent:






De juliol a octubre ..............................0%
Novembre .........................................5%
Desembre........................................ 10%
Gener i febrer .................................. 15%

42.3. S’aplica un recàrrec del 40% als p reus per crèdit als estudi ants que tinguin un o més títols universitaris oficials, o
les condicions per obtenir-lo, llevat que es tracti dels primers estudis de màster universitari.
La Univer sitat pot re clamar e l pagame nt d’aque st recàrrec f ins a l dia 31 de d esembre, en a quells casos en qu è es
comprovi que l’estudiant, tot i no haver-ho manifestat i acreditat, ja disposa d’un títol uni versitari oficial previ o es troba
en les condicions d’obtenir-lo.
42.4. Per als estudiants estrangers no residents que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió E uropea es podrà
diferenciar el preu dels crèdits en un percentatge que no pot excedir quatre vegades els preus fixats pel decret de preus.
Article 43 Taxes administratives
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S’aplica una taxa pe r la gestió d'e xpedient en el mome nt d e fo rmalitzar la mat rícula, d ’acord amb e l que estableix el
decret de preus..
S’aplica una taxa en e l moment d ’efectuar la/ les mod ificació/ons i/o ampli ació/ons parc ials de matrícula amb l es
excepcions següents:
canvis entre classes/tipus de matrícula
ajustaments en la matrícula (màxim cinc dies naturals després d’haver-la realitzat)

-

El Decret de la Generalitat de Catalunya, pe l qual s’e stableixen els preus de la p restació de serveis acadèmics, fixa els
imports per expedir certif icacions acadèmiques, trasllats d’expedients acadèmics, estudis d’expedient acadèmic pe r a la
convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d’estudis i estudi de trajectòria acadèmica.
Article 44. Suspensió temporal
Els estudiants que no han fet efectiu l’import del/s rebut/s de matrícula a la data de ven ciment són considerats suspesos
temporalment, sense necessitat que la URV els faci una notificació prèvia.
Durant el període que estiguin en aquesta situació, els efectes seran:

Fins al 10 de juliol:






No se’ls podran expedir certificats, ni expedients acadèmics ni del títol.
Tindran ac cés al s se rveis v irtuals de l a U RV a t ravés d els quals s e’ls informarà de la seva sit
d’impagament.
Apareixeran a les llistes dels professors.
Apareixeran a les actes d’avaluació i podran ser qualificats.
Les qualificacions obtingudes no tindran validesa acadèmica.

uació

A partir de l’inici del període de matrícula del curs següent:
Els estudiants que a l’inici del període de matrícula del curs següent continuïn tenint algun rebut pendent de pagar no es
podran matricular en cap ensenyament de la URV si prèviament no regularitzen la seva situació econòmica pendent.
Una ve gada r egularitzada la se va situa ció econòmi ca, els est udiants re cuperaran les qualif icacions obtin gudes amb
validesa acadèmica.
En el cas de convocatòries d’avaluació no utilitzades, no en podran fer ús.

Article 45. Anul·lació de matrícula
L’anul·lació d e la mat rícula suposa el c essament del s ef ectes aca dèmics i adm inistratius de la matr ícula prèvia ment
formalitzada amb la consegüe nt p èrdua de ls dr ets d’e xamen i de la condició d’estudian t i dels benefi cis que aques t
estatus comporta.
En tots els casos, l’anul·lació de la matrícula comporta la pè rdua de la plaça. Els estudian ts de primer curs, per iniciar
novament els mateixo s e studis, han d e to rnar a o btenir pl aça mitjançant la prei nscripció oficial. Per a la resta
d’estudiants, per continuar els mateixos estudis, caldrà que sol·licitin reprendre estudis.
En les anul·lacions de matrícula que no impliquen devolució econòmica tampoc es retornaran les quantitats abonades per
l’estudiant en concepte de convalidació, adaptació i reconeixement de crèdits, ni la taxa d’estudi corresponent.
Si l'e studiant é s sol· licitant d’una be ca, també s’haur à d’anul ·lar aquesta sol·l icitud. La sec retaria del centre ha de
comunicar al Servei de Gestió Acadèmica aquesta situació.
No es poden fer anul·lacions parcials de la matrícula.

45.1 Anul·lació per interès personal
Els e studiants que vulguin de manar anul· lació d e m atrícula p er i nterès p ersonal han de presentar la sol ·licitud a la
secretaria del centre en la qual han formalitzat la matrícula. Els terminis de presentació i els efectes són:
1)

Després de fer la matrícula i fins a un màxim de cinc dies naturals
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Si la sol·lic itud es pres enta en aquest t ermini, la s ecretaria d el cen tre regularitza la matrícula inicial i l’ estudiant
només ha d'abonar la taxa de gestió d'expedient. Un cop abonat l’import, es procedirà a l’anul·lació.

2)

Abans d’iniciar l’activitat acadèmica
Si la sol·licit ud es pres enta abans de l’inici de l’activit at acadèmica (8 de setemb re) i s'ha fet efectiu l'import de la
matrícula fi ns a la data d’anul·lac ió, es trami ta la devoluc ió de l' import d els crèdits mat riculats i s’an ul·la la
matrícula.

3)

A partir de l’inici de l’activitat acadèmica i fins al 15 de novembre
Per poder fer efectiva l'anul·lació, caldrà estar al corrent de pagament de les taxes i del 40 % del preu dels crèdits.
Si l’estudiant ha fet efectiu l’import de la matrícula amb pagament únic, se li retornarà el 60% del preu dels crèdits.
Si l’estudiant no fa efectiu l'import de les taxes (supòsit 2) i de les t axes i del 40 % del preu del crèdits (supòsit 3),
la sol·licit ud d'anul·lac ió per motius perso nals queda sens e efectes i e ls re buts pende nts d e pagame nt se guiran e l
procés e stablert. En cas de no fer- los efecti us e n els terminis establerts , l’estudiant quedarà en situ ació de
suspensió.

45.2 Anul·lació per malaltia greu
Els estudiants que v ulguin demana r an ul·lacions de matrícula per malaltia greu han de presenta r la sol·licitud a la
secretaria del centre en la qual han formalitzat la matrícula. Han d’adjuntar certificat mèdic oficial amb la dat a d'inici de
la malaltia i el període previst de convalescència
La sol·licitud es pot presentar des del dia en què es va formalitzar la matrícula fins al 15 de novembre. Si la sol·licitud es
presenta fo ra del termini establert, la G erència estudiarà la problemàtica conc reta i, en f unció de les ci rcumstàncies,
resoldrà.
Per poder fer efectiva l'anul·lació, caldrà estar al corr ent de pagament en el moment de presen tar la sol·licit ud fins a la
data d’anul·lació. L’acceptació de l’anul·lació de la matrícula comporta la devolució de l'import dels crèdits matriculats.
45.3. Anul·lació per no haver obtingut el visat
Aquesta condicionalitat es pot mantenir fins al dia 15 de novembre.
A partir d’aquesta data se’ls anul·la rà la matrícula per no haver obtingut el visat, si s’acredita. No es poden retornar els
imports percebuts.
Si l’estudiant no ha abonat l’import pendent, passarà a la situació de suspès temporal amb els efectes corresponent s si
en altres cursos vol matricular-se a la URV.

45.4. Anul·lació per defunció de l’estudiant
La sol·licitud s’ha de pres entar a la secretaria del centre corresponent des del moment en què es tingui coneixement del
decés fins al 31 de maig. L a Universitat pot actuar d'o fici en el cas què tingui coneixement de la d efunció per qualsevol
mitjà.
L’acceptació de l’anul·lació de la matrícula comporta la devolu ció de l'import dels crèdits matriculats. Si l'estudiant es va
matricular com a sol·licitant de beca, també s’anul·larà.

45.5. Anul·lació per exhaurir el termini en l’entrega de documents acreditatius per a la matrícula.
Com a màxim el 31 d’octubre, la secret
aria del centre ha de teni r re visada la documentació de l es matrícu les
presentades. Si hi tr obés alguna de ficiència substa ncial de tipus acadèmic, s’anul·la rà la matrícula , fet que s’ha d e
notificar a la persona interessada.
L’anul·lació per manca de documentació no suposa la devolució dels imports abonats.
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Si, a més de manca de documentació, s’adverteix que l’e studiant tampoc no ha f et efectius els imports de l a matrícula
corresponents a les tax es i al 40% de l’ import de ls cr èdits, suposar à que figura com a deuto r a la URV i quedarà en
situació de suspensió.
Article 46. Serveis universitaris extraacadèmics
46.1 Assegurança escolar
Amb caràcter obligatori són beneficiaris de l’assegurança escolar tots els estudiants menors de 28 anys.
46.2. Assegurança obligatòria addicional
46.2.1. Estudiants URV
Tots els es tudiants de la URV han d e subscri ure en el moment de la matríc ula aquest a pòlissa d’assegu rança (més
informació a la web, a la secretaria de centre i a la documentació de matrícula).
En e l cas que un e studiant me nor de 2 8 anys de manés re nunciar-hi, haurà de manifesta r-ho expre ssament, i li se rà
retornat l’import corresponent.
46.2.2. Estudiants URV (mobilitat a l'estranger)
Els estudiants que e s desplacin a l'estr anger han de su bscriure obligatòria ment una as segurança qu e cobr eixi
l'assistència sanitària, invalidesa, mort i repatriació, preferentment en el moment de formalitzar la matrícula . La URV, a
través del Centre Internacional, gestiona la tramitació d'aquesta subscripció.
46.2.3. Estudiants externs de la URV (mobilitat des de l'estranger)
Els estudiants que s'inc orporin a la U RV procedents d'una universitat estrangera han de subs criure obligatòriament una
assegurança que cobreixi l'assistència sanitària, invalidesa, mort i repatriació, llevat que acred itin que l'han subscrit a la
universitat d'origen. La URV, a través del Centre Internacional, gestiona la tramitació d'aquesta subscripció.
46.3. Servei d'Esports
Es pot e fectuar el pagament pe r fer-se’n soci mitjançant la matrícula o bé adreçant-se di rectament al Cen tre d'Atenció
als Estudiants (CAE Esports).
Si voluntàriament s'ha seleccionat el Servei d'Esports, el fet que s'hi re nunciï no suposa la devolució de la taxa pagada.
Tampoc no es pot suprimir per modificació de matrícula.
46.4. Solidaritat
L’Estatut de la URV estableix, com un dels seus obj ectius, la promoció del respecte als dr ets humans i al m edi ambient,
l’educació per la pau i la cooperació in ternacional, especialment a mb e ls països en de senvolupament. La comunitat
universitària ha manif estat el se u aco rd per impulsa r accions de c ooperació soli dària i el C laustre ha c reat la Com issió
URV Solidària, que és l’òrgan que coordina i gestiona les activi tats de cooperació per al desenvolupament i de solidaritat
a la URV. Per dur a term e les activitats, la Comissió té accés a les instal·lacions i equipaments de la URV, i compta amb
el treball volu ntari dels m embres de la c omunitat universitària i els fons econòmics recaptats a mb aquesta finalitat. El s
alumnes, en el moment de formalitzar la matrícula, poden manifestar la seva voluntat de col·laborar amb una aportació
addicional a l’import de la matrícula.
Disposició transitòria
Als estudiants matriculats al curs 2013- 14 que a 27 de feb rer de 2014 no estiguin al corrent del pa gament no ’se'ls
aplicarà l’anul·lació per impagament prevista a l’article 45.1 i mantindran la situació de suspensió temporal fins al 10 de
juliol amb els efectes establerts a l’article 44 de la normativa del curs 2013-14.
Disposició final
Aquesta normativa entra en vigor a l'inici del curs acadèmic 2014-15 i deroga la Normativa acadèmica i de matrícula de
màster universitari anteriorment vigent.
A l’efecte de l’entrada en vigor d’aquesta normativa, s’entén que el curs acadèmic s’inicia en les dates següents:
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per aplicar tràmits administratius, a partir del 2 de maig de 2014.
per aplicar els nous preus públics, a partir de l’11 de juliol de 2014.
per complir les condicions per aplicar bonificacions i exempcions de preus, a partir del 8 de setembre de 2014.
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