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2. FITXA DEL PROCEDIMENT
Descripció: El procediment “Matrícula Màsters i Postgraus propis” pretén documentar com es
realitza la matriculació dels estudiants en els diversos màsters i postgraus propis (no oficials
però amb reconeixement de la UVIC) que ofereix el centre, explicant la sistemàtica a seguir i
els documents o impresos implicats en el procediment.
L’accés, avaluació, criteris d’avaluació i la matrícula mateixa estan recollits a la Normativa
Acadèmica de Màsters i diplomes de Postgrau de BAU. No obstant això, farem una breu
descripció del procediment d’inscripció:
PAS 1: ADMISSIÓ
L’estudiant ha d’enviar via mail la sol·licitud d’inscripció corresponent al màster o postgrau
que vol cursar publicada al web de BAU junt amb la següent documentació:
1. Còpia d’un document d’identitat vigent.
2. Currículum vitae.
3. Book o Portfoli de projectes (en format PDF o enllaç a book).
Es revisa la documentació i es confirma la recepció a l’estudiant.
S’envia la documentació a coordinació del curs perquè emeti la resolució sobre l’accés, la qual
es notificarà a l’estudiant via mail des de secretaria acadèmica en un termini aproximat de 15
dies.
PAS 2: MATRICULACIÓ
Si la resolució és positiva, s’inclourà en el mail les instruccions per formalitzar la matrícula.
Per iniciar el tràmit de la matrícula, l’estudiant haurà de realitzar el pagament corresponent
segons la modalitat de pagament escollida i enviar-nos per mail una còpia del comprovant
conforme l’ha realitzat. Formalitzarem llavors la matrícula i li farem arribar via mail una còpia
de la mateixa en els següents dies.
Als estudiants de països no membres de la Unió Europea se’ls hi expedirà també una carta
d’admissió i una còpia del programa del curs, documents que necessitarà per a la tramitació
del visat d’estudiant.
PAS 3: ACREDITACIÓ ESTUDIS UNIVERSITARIS PREVIS
Després d’haver formalitzat la matrícula, per optar a la titulació de màster o diploma de
postgrau corresponent al finalitzar i superar el curs, l’estudiant que estigui en possessió d’una
titulació prèvia universitària o equiparable haurà de lliurar personalment a secretaria de BAU
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(en un termini establert per BAU i prèviament comunicat a l’estudiant) una sèrie de
documents acadèmics originals que ho acreditin.
Als estudiants que, estant en possessió de la titulació prèvia universitària o equiparable, no ho
hagin acreditat presentant la documentació sol·licitada en el termini de temps estipulat, se’ls
hi expedirà un Certificat d’Especialització.
Definicions: no n’aplica
Responsable: Secretaria de Màsters i Postgraus
Grups d’interès i participació: Coordinadora de Màsters i Postgraus
Secretaria de Màsters i Postgraus
Secretaria general
Estudiants
Director Acadèmic
Responsable de centres adscrits de la UVIC-UCC

Inici: A partir de gener-febrer
Fi: Mitjans-finals d’octubre (o abans si s’acaben les places)
Indicadors:
Registres: Documents de matrícula signats
Expedients dels alumnes
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Responsable Qualitat

INICI

Informació pública de tots els
Pstgraus i Màsters a la web i
publicació de díptics.

Persones interessades en
cursar algun Màster o
Postgrau a BAU

Direcció/ Comunicació

Presentació de sol∙licituts i
documentació

CV
Book (si s’escau)
DNI o passaport
Sol∙licitud d’inscripció

Estudiants/ Secretaria

No

Compleixen els
requisits

Sí

Resolució de les admissions
Coordinació

Reserva de plaça 5 dies hàbils
Secretaria

Pagament i formalització de la
matrícula

Matrícula definitiva

Secretaria/ Estudiants

Acreditació d’estudis universitaris
previs
Estudiants

No

Compleixen els
requisits

Certificat de realització i
aprofitament del curs

Sí

Títol propi de la UVIC‐
UCC

FI

