PROCÉS MATRICULACIÓ URV ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS
DOCUMENTACIÓ:
La documentació que hauràs de presentar per formalitzar la matrícula és la següent:
1. Dues fotografies de mida carnet amb el nom escrit al darrera.
2. Original i fotocòpia del DNI.
3. Dades bancàries per domiciliar l’import de la matrícula així com el DNI i el nom i
cognoms del titular del compte.
4. Acreditació del nivell de l’idioma estranger (preferentment anglès) , si s’escau.
Per optar als descomptes, si s’escau
1. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o família monoparental.
2. Document acreditatiu de matrícula d’honor/premi extraordinari batxillerat.
3. Pots consultar els preus de les matrícules així com altres possibles descomptes a
http://www.urv.cat/gestio_academica/preus/preus_matricula_graus.html
A més, segons quina sigui la teva via d’accés, també hauràs de presentar els documents
següents:
Via 0 i 1: Alumnes amb proves d'accés a la universitat (PAU) i assimilats (que
comencin per primera vegada estudis universitaris)
− Original i fotocòpia del títol de batxillerat o del resguard corresponent.
− Targeta original de les PAU (exemplar per a la Universitat).
Via 4: Alumnes amb títol de CFGS, FP2 o MP3 i assimilats
− Certificat oficial en què constin les qualificacions corresponents al/s curs/os
emès per un institut públic (document que signa el director/a i secretari/ària del
centre).
− Original i fotocòpia del títol d'FP de 2n grau, tècnic superior o del resguard
corresponent.
− Original del certificat amb les qualificacions de la fase específica, quan
correspongui.
Via 2: Titulats universitaris
− Original i fotocòpia del títol universitari o resguard.
Via 9: Més grans de 25 anys
− Justificant de superació de les proves.
Vies 7 i 8: Alumnes que, havent estat matriculats en centres universitaris
d’aquesta o d’una altra universitat, obtinguin plaça mitjançant preinscripció.
− Original i fotocòpia del títol de Batxillerat o resguard
− Original i fotocòpia del títol de Tècnic Superior o d’ FP2, o resguard.

− Justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient en el centre de procedència.
− Original del certificat amb les qualificacions de la fase específica, quan correspongui

Via 10: Més grans de 40 anys
− Papereta original de superació de les proves.
Via 11: Més grans de 45 anys
− Targeta original de superació de les proves.
− Document acreditatiu d’haver superat l’entrevista personal.

INFORMACIÓ ECONÒMICA
Pel que fa als aspectes econòmics de la matrícula, podreu efectuar el pagament del rebut en
pagament únic o fraccionat (dues vegades). El pagament el podreu realitzar per:
1. Pagament amb targeta de crèdit on-line. Per utiltizar aquesta forma de pagament
necessites disposar de targeta VISA de crèdit (no dèbit).
2. Domiciliació bancària, indicant el número de compte corrent on voleu que es faci el
càrrec de la matrícula.
3. Finançament AGAUR, on l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca ofereix
la possibilitat de fraccionar el pagament de la matrícula en mensualitats. Podràs
trobar més informació sobre aquest pagament a l’adreça següent:
http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/a_beca.jsp?categoria=universitaris&id_beca
=16682
SOL·LICITUD DE BECA
Si vols sol·licitar beca de Règim General hauràs de fer-ho a través de la pàgina web del
Ministerio de Educación (de moment encara no està activada la convocatòria per al curs
2011-12). A la sol·licitud hauràs d’adjuntar la documentació que et requereixin. Un cop
resolta la sol·licitud de beca, si aquesta és concedida, des de la universitat et retornarem
l’import dels crèdits de la matrícula (et recomanem que facis el pagament fraccionat).
No obstant, si vols matricular-te amb la exempció condicional de preus hauràs d’emplenar
la declaració jurada que a continuació trobaràs i presentar-la a la secretaria del teu centre el
dia que tinguis assignat per a matricular-te.
Si teniu qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb la secretaria del centre al que heu
estat assignats
http://www.urv.cat/gestio_academica/dades_contactes_centres.html
Si necessiteu més informació la podreu trobar a:

http://www.urv.cat/futurs_estudiants/index.html

DECLARACIÓ JURADA

DADES PERSONALS
Nom:

Primer cognom:

DNI (o Núm. de passaport):

Carrer/avinguda/plaça i número a efectes de notificació:

Codi postal:

Segon cognom:

Població:

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:

Que soc alumne/a de l’ensenyament:

Centre:

Universitat
Rovira i Virgili

MANIFESTO
Que sol·licitaré la beca de règim general / mobilitat a través de la pàgina
web del Ministerio de Educación dins el termini establert a la convocatòria.
DEMANO
Que em sigui incorporada la condicionalitat de becari en la matrícula del curs
2011- 12 i quedo assabentat/ da que, si es verifica que no ha estat
presentada, aquesta situació es modificarà i hauré d’abonar l’import de la
matrícula.

__________________ ,
(signatura)

de

de 2011

Vicerectora d'Estudiants i Comunitat Universitària

