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1. RESUM DE REVISIONS 

Número Data Revisió 
00 13/02/2002 Redacció inicial 
01 22/07/2016 Canvi de títol, de format i de codificació per alineació 

amb  l’UCC_UVIC. 
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Responsable 
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Qualitat Director Acadèmic Direcció 
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2. FITXA DEL PROCÉS 

 
Objectiu:   Realitzar la difusió de l’oferta formativa del centre, detectar  les necessitats del 
mercat i dels possibles alumnes, revisar els requisits i realitzar el tràmit de  matriculació dels 
alumnes. 
Aquest procés es realitza tant pel que fa  a l’accés al Grau en Disseny com al Màster oficial 
en Investigació i Experimentació en Disseny.  
 
El procés d’accés i admissió d’estudiants del Grau en Disseny és un procés extens, ja que 
comprèn des de les informacions pública i/o personalitzada sobre el desenvolupament 
operatiu de l’ensenyament i del seu pla d’estudis, passant pel Sistema de Preinscripció 
Universitària de Catalunya (https://accesnet.gencat.cat/ ) fins arribar al període i procediment 
pròpiament de la matrícula, i finalment, l’estudi  i seguiment del perfil d’ingrés dels estudiants 
(via d’accés, nota de  tall, opció dels estudis, demanda global, institut de procedència, etc) 
 
Cal tenir en compte també en aquest procés els possibles estudiants d’ARPE (Accés per 
Reconeixement Parcial d’Estudis). 
 
En el cas del Màster Universitari, els estudiants presentaran la sol·licitud d’admissió a la 
secretaria del centre dins dels terminis establerts i publicats al web de BAU, Centre 
Universitari de Disseny, juntament amb la documentació establerta per l’òrgan d’admissió 
del Màster.  D’acord amb els ensenyaments oficials de Màster serà necessari estar en 
possessió d’un títol universitari oficial espanyol o d’un altre Estat integrant de l’Espai 
Europeu d’Educació Superior que faculti per accedir a l’ensenyament de Màster. També 
podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l’EEES sense la necessitat 
d’homologació del seu títol, prèvia comprovació de BAU de que aquests acrediten un nivell 
de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten 
en el país d’expedició per a l’accés a ensenyaments de postgrau.  
 
Pel que fa als estudiants de Mobilitat (incoming i outgoing) es contemplaran   en  un procés 
propi diferent, així com l’accés de la Formació Continuada. 
 
L’admissió al curs d’Especialització en Disseny Gràfic BAU NIT, als workshops RAC, cursos 
càpsula, Universitat d’Estiu, Anglès i Màsters i Postgraus no oficials, es contempla en els 
processos de Formació Contínua. 
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Propietari:  Consell de Direcció 
 
Grups d’interès i participació:  Direcció 
          Direcció Acadèmica 
          Gerència 
          Cap d’Estudis 
                       Coordinadors d’Àrea i d’Itinerari del Grau en Disseny 
          Departament Comunicació 
                       Secretaria  
           Responsable de Qualitat 
          Responsable centres adscrits UVIC_UCC   
       
Entrades:   Llistats  d’ admesos de la Preinscripció Universitària de Catalunya 
          Sol·licituds d’informació presencial 
          Sol·licituds d’informació telefònica 
          Sol·licituds d’informació online 
          Fires ensenyament 

Publicitat dels estudis al web  
 
Sortides:    Expedients d’alumnes  
 
Procediments  associats:   PE_10 Comunicació 
               PE_12 Informació Pública 
               PC01_Pr1 Matrícula Grau en Disseny 

PC01_Pr2 Matrícula Màster Universitari en Investigació i    
Experimentació en Disseny 
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No
Revisió i aprovació 
per la Direcció

Sí

Disseny textos Catàlegs, 
díptics

Disseny textos Web

Planificació Fires 
ensenyament

Inici d’accions 
programades per a 
l’accés d’estudiants

Informacions 
personalitzades  
i telefòniques

Portes obertes

Fires

Pr1: Matrícula Grau en 
Disseny

Pr2: Matrícula Màster 
Universitari

Enquesta nou accés

Documentació d’accés 
de l’alumne (expedient)

FI

Grau Màster
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