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1. NOM DEL PROCÉS 

PR-SGA-701 – Matrícula de doctorat 

 

2. TIPUS DE PROCÉS 

☐ Estratègic 

☒ Clau 

☐ Suport   

 

3. JERARQUIA DEL PROCÉS 

 Procés o processos superiors: No n’hi ha 
 Processos del mateix nivell amb els que està connectat o relacionat: No n’hi ha 
 Procés inferior: No n’hi ha 

 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  

L’objectiu d’aquest procés és definir la sistemàtica de totes les gestions directes per a 

la determinació, execució i supervisió de la matrícula de doctorat. 

4.1. Definicions 

Doctorand: estudiant que prepara o defensa la tesi doctoral per assolir el grau de 

doctor.  

 Doctorand a Temps complet (TC)  3 anys des de la data de la matrícula de 

nou accés 
 Doctorand a Temps parcial (TP)  5 anys des de la data de la matrícula de 

nou accés 
 

4.2. Àmbit d’aplicació 

Aquest procés és d’aplicació per a la matrícula als estudis de doctorat de la URV 

regulats pel Reial Decret 99/2011, tant per matrícules de nou accés com les de segon 

curs i posteriors.  
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5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

5.1. Planificació i organització de la matrícula 

Els àmbits generals que s’han de planificar i organitzar són: 

 Actualització de la pàgina web de matrícula de doctorat. 

 Actualització dels tràmits administratius relacionats directament o 

indirectament amb la matrícula. 

 Actualització del formulari d’accés als estudis de doctorat, de l’aplicatiu de 

preinscripció, gestor documental, tramesa de correus electrònics i totes les 

accions necessàries pel desenvolupament del procés d’accés, admissió i 

matrícula pels candidats de nou accés. 

 Creació dels fitxers de matriculables de segon curs i següents amb els 

requisits establerts i tramesa del correu electrònic informatiu als doctorands i 

personal de la URV implicat en el procés: Coordinadors/es i responsables 

administratius de les secretaries de departament. 

 Preparació de l’automatrícula de doctorat per tots els candidats. 

 Revisió i preparació de la Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doctorat (en 

endavant NAM). Juntament amb la NAM s’estableix el calendari de matrícula. 

La NAM, que regula els processos acadèmics, és el document a través del qual 

es fa pública la planificació i organització de la matrícula. El Consell de Govern 

de la URV és l’òrgan que l’aprova, previ vistiplau de la Comissió de Política 

Acadèmica. Un cop aprovada la NAM, la Secretaria General la publica a la 

web. 

 

5.2. Activació a UXXI matrícula tutela i nous programes de doctorat 
El Servei de Gestió Acadèmica (SGA en endavant) activa el concepte de matrícula 

de la Tutela acadèmica del curs següent, copiant o actualitzant les taules 

corresponents a UXXI. Fa algunes proves per veure que el sistema funciona 

correctament. 

En el cas que s’hagin verificat nous programes de doctorat, dóna d’alta el programa 

i la informació addicional a UXXI, i també prepara l’alta de la matrícula de la Tutela. 

 

5.3. Adequació del Decret de preus 

El SGA fa una comparativa entre el decret del curs anterior i la previsió del curs 

següent, pel que fa a preus i conceptes. Segons l’abast dels canvis sobre conceptes 

es traslladen a l’Oficina de Cooperació Universitària (OCU en endavant) o  

s’actualitzen directament per part del SGA o del Servei de Recursos Informàtics i 

TIC (en endavant SRITIC). 
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Una vegada actualitzades les taules del curs vigent, s’inicia la fase de proves. 

Sobre diferents supòsits es van formalitzant matrícules per detectar si els càlculs 

són correctes. Es guarda un arxiu amb el resultat. En el cas que s’hagi demanat a 

OCU noves funcionalitats, o canvis en els conceptes del Decret, també s’efectuen 

proves. Si es produeixen incidències, es resolen. 

En el cas que una vegada iniciada la matrícula es té coneixement que hi ha algun 

supòsit en què els imports de la matrícula no són correctes es valorarà la 

incidència. Si s’ha produït un error o hi ha alguna funcionalitat que no actua 

correctament, s’introduirà el canvi que correspongui. Es detectaran els doctorands 

implicats, i se’ls hi farà un correu comunicant la incidència i com es procedirà: fent-

li una devolució, fent-li un nou càrrec, etc. 

 

5.4. Estudiants de nou accés  

Quan la secretaria on està adscrit el programa de doctorat en el qual l’estudiant ha 

estat admès  rebi el correu electrònic de la Unitat de Doctorat i Recerca (en 
endavant UDR) conforme la persona admesa té l’estat “Admès pendent d’originals” 
o “Admès amb CF pendent d’originals”, quedarà a l’espera que el candidat es 
presenti amb la documentació corresponent. Quan presenti els documents originals, 
la Secretaria verificarà que són els que estan al gestor. En cas afirmatiu, els 
recollirà o farà una compulsa i retornarà els originals a la persona interessada. En 
cas negatiu, es posarà en contacte amb la UDR per a comunicar-li la incidència. En 
funció de la resposta adreçarà a l’estudiant a la UDR per resoldre-ho, o se 
solucionarà internament. 
 
Quan la secretaria disposa de tots els documents, dóna accés a la matrícula i envia 
un correu electrònic al doctorand. 
 
El doctorand realitza l’automatrícula juntament amb el pagament de la tutela i de 

les taxes. Com a resultat de la matrícula en genera un rebut. Si el doctorand 
disposa d’exempció de preus (ajuts, beques...) i aquesta exempció no consta a 
l’hora de formalitzar la matrícula, es posarà en contacte amb el SGA per a les 
gestions oportunes. 
El doctorand directament per automatrícula es pot matricular amb dedicació a TP, si 
així ho ha fet constar en el formulari de preinscripció i ha estat aprovat per la 
corresponent Comissió Acadèmica del programa de doctorat corresponent. Aquesta 
dedicació constarà informada la resta de cursos.  
 
La secretaria obre expedient físic a l’estudiant.  
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5.5. Estudiants de segon curs i posteriors  

Per tal que en la data en què s’inicia la matrícula dels estudiants de doctorat de 
segon curs i posteriors el procés es desenvolupi amb normalitat, cal assegurar que 
les següents activitats estiguin finalitzades: 

 Avaluació dels doctorands, 1ª i 2ª convocatòria, segons correspongui.  

 Informació a UXXI de les sol·licituds i resolucions corresponents a anul·lacions 
de matrícula, baixes temporals i baixes definitives, etc, (conceptes 
permanència) 

 El còmput de la dedicació. 

 Preparació dels fitxers per al quals es dóna cita al doctorands en el períodes 

previstos. 

 
5.5.1 Avaluació dels doctorands, 1ª i 2ª convocatòria  
D’acord amb la NAM i el calendari de processos, l’avaluació dels doctorands 

matriculats s’ha de portar a terme en els períodes següents: 

- 1ª convocatòria  abril 
- 2ª convocatòria  setembre 

 

Les unitats implicades en la gestió –UDR i departaments – han de fer el seguiment 

del compliment dels terminis i han d’assegurar que a UXXI constin les avaluacions 

al més aviat possible, atenent que els doctorands avaluats negativament, o no 

presentats, o no presentats per baixa temporal, no poden formalitzar la matrícula el 

curs següent. 

Per tal de gestionar adequadament el procés, les avaluacions de la 1ª convocatòria 

han d’estar introduïdes a UXXI, com a més tard, la primera setmana de juliol, atès 

que el període de matrícula és del 15 al 30 de setembre. 

Les avaluacions de la 2ª convocatòria han d’estar introduïdes a UXXI, a finals de 

setembre, com a més tard el dia 30, atenent que el període de matrícula és de l’1 

al 15 d’octubre. La UDR intentarà informar prèviament a UXXI els no presentats per 

baixa. 

Si no es compleixen els terminis, els doctorands no tindran assignada cita prèvia, 

atès que no seran inclosos en el fitxer d’assignació.  

 
5.5.2 Informació a UXXI 
Per tal de preparar convenientment el fitxer sobre el qual es preparen les cites per 

a la matrícula, abans cal que totes les situacions que afecten als doctorands lligades 

a la permanència estiguin degudament informades a UXXI per part de l’UDR. O 

sigui: TC/TP, pròrrogues, baixes temporals, baixes definitives… així com les lligades 

a causes de bloqueig d’expedients. 
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La informació hauria d’estar actualitzada coincidint amb el calendari de l’avaluació 

(1a setmana de juliol), atès que en aquell moment s’acaben de tancar i aprovar en 

l’acta d’avaluació també les baixes temporals. 

En qualsevol cas, els doctorands en situació de baixa temporal, si han estat 

avaluats favorablement sí estaran inclosos al fitxer. 

 
5.5.3 El còmput de la dedicació 
La UDR informarà a UXXI “Registre de tesi” la data de dipòsit com la data de 

sol·licitud de dipòsit (OPENSAD) perquè sigui aquesta la que consti a la pantalla de 

permanència (i no la de generació del rebut de dipòsit). 

Per altra banda, si en la data corresponent no han dipositat la tesi han de tenir 

autoritzada la pròrroga per part de la Comissió acadèmica. 

L’informe EVIA “Consulta dels alumnes matriculats en programes de doctorat a 

temps parcial”, entre altres dades, conté la informació dels doctorands matriculats 

a TC i TP, si tenen concedida una baixa voluntària, o una pròrroga, i la data en què 

van formalitzar la matrícula. 

 
En base a aquesta informació, la UDR i els departaments durant el mes de juliol 

han d’informar als doctorands que els finalitza la data de dipòsit de tesi, d’acord 

amb la dedicació en la qual s’hagin matriculat, que han de tramitar la sol·licitud de 

pròrroga. 

La UDR i els departaments han de fer un seguiment estricte de l’evolució, per tal 

d’evitar en el possible tenir doctorands matriculats el curs en actiu, que en un 

determinat moment del curs (coincidint en la data en què es van matricular) no 

tenen la pròrroga autoritzada, la qual cosa comportaria no poder continuar en 

aquest programa de doctorat, tot i estar matriculat. Per tant, seria susceptible 

d’anul·lació de matrícula, sense devolució de l’import. 

La UDR, en aquest sentit: 

1) Calcula la data límit de dipòsit per a tots els doctorands a temps parcial. 

2) Informa per correu electrònic a tots els doctorands, en funció de la seva 

dedicació i pròrrogues o baixes la data límit per dipositar, donant les possibles 

solucions als afectats. 

3) Presenta al Comitè de Direcció de l’Escola la llista dels doctorands que han de 

dipositar abans de l’octubre, novembre i desembre de l’any en curs. S’informa 

que en el cas que no sol·licitin dipòsit o pròrrogues els caducarà la permanència i 

no podrien continuar en el programa de doctorat. 
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5.5.4 Preparació dels fitxers per al quals es dóna cita al doctorands en els 
períodes previstos 
Els criteris per a l’elaboració dels fitxers són: 

 Estudiants matriculats el curs anterior de Tutoria de tesi, que no han 

defensat la tesi. Hi ha un informe EVIA “Consulta doctorands matriculats 

l’any anterior”, que conté les dades. 

 Si hi ha doctorands amb l’expedient bloquejat a UXXI, sense cap acció per 

part del SRITIC, no apareixen en el fitxer. 

Per a l’elaboració dels fitxers també s’ha de tenir en compte que: 

- S’han de revisar els camps que van lligats al còmput de la permanència. En 
aquests moments hi ha un informe EVIA “Consulta dels alumnes matriculats 
programes de doctorat a temps parcial”, elaborat d’acord amb les 
indicacions de l’UDR, que incorpora alguns camps d’aquest àmbit.  

- En el cas de baixes temporals de doctorands que superen el període de 
matrícula (30 de setembre), aquests doctorands seran inclosos igualment al 
fitxer i s’hauran de matricular en el període ordinari. Seran exclosos del 
fitxer, però, els que no tinguin avaluació favorable. 
Els doctorands que hagin estat avaluats en primera convocatòria com a “No 

presentat per baixa temporal”, l’avaluació de la segona convocatòria es 

podrà fer amb caràcter extraordinari fora del període oficial (setembre), 

tenint en compte les dates de finalització de la baixa. Una vegada superada 

l’avaluació, el SGA matricularà a l’estudiant sense aplicar la taxa de 

matrícula fora de termini. 

Sobre aquestes dades, el SRITIC aplica els filtres següents i exclou als estudiants 

que: 

- tenen la matrícula anul·lada 

- tenen informada la data de defensa 

- tenen aprovat el dipòsit de la tesi per la Comissió Acadèmica 

- han abandonat els estudis: doctorands que han presentat sol·licitud explícita 

d’abandonament 

- tenen la matrícula en suspensió temporal en el moment de generar el fitxer  

- han estat avaluats com a No apte, No presentat o No presentat per baixa 

temporal en la 1ª convocatòria; quan correspongui també els de 2a 

convocatòria. 

 
Pel que fa als doctorands amb la matrícula en suspensió temporal, en el moment 

que facin efectiu el deute, podran automatricular-se. Si ho fan fora del període 

previst hauran d’abonar el preu de la taxa corresponent. 

Com a resultat d’aplicar aquests filtres s’obté l’informe EVIA “Consulta dels 

doctorands matriculats any anterior – matriculables any actiu”. 
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Al voltant del mes de juliol es fa una revisió conjunta entre SGA i SRITIC per 

revisar el contingut del fitxer i per si cal introduir algun canvi. El SRITIC l’adequa 

d’acord amb les propostes. En la revisió del contingut del fitxer i la seva adequació, 

si s’escau, haurà de participar també la UDR. Es genera un primer fitxer, 

provisional, a finals de juliol per veure si el funcionament és el previst. 

Si el resultat és correcte, es genera de nou, ja com a definitiu, a principis de 

setembre. La data concreta queda condicionada per la data en què s’autoritza per la 

Comissió Acadèmica el dipòsit de tesi amb efectes curs anterior. 

La UDR informa als coordinadors del darrer dia en què es poden reunir les 

Comissions Acadèmiques i inicia les gestions internes referides a aquesta 

autorització del dipòsit i emetrà la taxa corresponent. Quan finalitzi aquesta tasca, 

previsiblement, la UDR ho traslladarà al SGA. 

Es prepararà un informe EVIA per a cada departament/programa de doctorat amb 
els doctorands susceptibles de matricular-se el curs següent; serà accessible per al 

SGA, UDR, secretaries de centre/campus i secretaries de departament.  
 
 
5.6 Execució de la matrícula de segon curs i posteriors 
Finalitzats els tràmits anteriors es formalitza la matrícula per als estudiants que no 

són de nou accés. 

El funcionament previst és el següent: 

- El SGA prepara el model de missatge. 
- El SGA lliura un correu electrònic abans del període de matrícula als doctorands 
que han de formalitzar la matrícula en el qual se’ls informarà del període i de les 
conseqüències de no fer-ho quan pertoca. Els coordinadors dels programes de 
doctorat, la UDR  i Responsables administratius dels departaments rebran còpia 

d’aquests correus. 
 

Es prepararà un informe EVIA per a cada departament/programa de doctorat amb 

els doctorands susceptibles de matricular-se el curs vigent i l’evolució de la 

formalització de les matrícules; serà accessible per al SGA, UDR, Secretaries de 

Campus i Secretaries de Departament. 

El doctorand realitza l’automatrícula juntament amb el pagament de les taxes. De 
forma automàtica es detectarà l’exempció de preus (ajuts, beques..). Com a 
resultat de la matrícula en resulta un rebut. 
 
En el cas que s’autoritzi la matrícula fora de termini, la matrícula no pot ser pel 

sistema d’automatrícula, sinó que l’haurà de formalitzar l’SGA i/o les secretaries i 

com a matrícula fora de termini s’ha d’aplicar la taxa corresponent. 
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5.7. Informació al sistema sobre la renovació i noves concessions de 
beques i ajuts als doctorands. 
Per tal que en el moment de matricular-se el doctorand tingui informada la 

deducció corresponent, el sistema ha d’estar informat prèviament. 

El SGA durant el mes de juny es posa en contacte amb les unitats de la URV, que 

gestionen beques i ajuts, que afecten a estudiants de doctorat, per demanar-los 

que l’informin de la situació de renovació de les beques i ajuts, que constaven el 

curs passat: 

- UDR 
 FI 
 FPU 
 FPI 
 B. Fundació La Caixa 
 Renovacions de les Convocatòries MF: RDI (818-Recerca) i de les 

institucions: CTNS, CTQC, UNES, URV-IRTA-BSAN, FCLP 
 Premis futurs joves investigadors 
 Conveni Doctorats Industrials (nou accés) 
 

- UGAD 
 Conveni Doctorats Industrials (renovacions Recerca) 

 
- SRH 

 Convocatòria MF de nou accés: totes (Institucions, URV: 814-Gerència i 
RDI: 818-Recerca) 

 Renovacions de la Convocatòria MF URV (814-Gerència) 
 

- Instituts vinculats a la URV (IPHES, ICAC, IISPV) 
 

 

Se’ls hi lliura un fitxer amb les dades següents: 

- Nº document d’identificació 
- Nom i cognoms 
- Codi tipologia descompte 
- Descripció de l’ajut 

 
El SGA actualitza, d’acord amb la informació facilitada per les unitats responsables, 

un fitxer amb l’històric de les exempcions aplicades per cada convocatòria als 

diferents doctorands. 

Les unitats han d’informar, abans que finalitzi el mes de juliol, si els doctorands 

tenen els informes favorables per a la renovació i si encara poden gaudir de 

l’exempció, que compensarà l’organisme convocant, atès que no han superat el 

termini màxim de tres cursos. S’ha de tenir en compte que segons la data en què 

s’ha incorporat un becari pot mantenir la situació de becari un 4t curs acadèmic, tot 
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i que atès que l’exempció de preus sols cobreix tres matrícules aquest 4t curs ha 

d’abonar l’import total de la matrícula. 

Hi ha situacions en què la incorporació endarrerida de doctorands no fa possible 

demanar als departaments els informes de renovació abans d’aquesta data. Per tal 

de no perjudicar als doctorands, a petició de les Unitats corresponents, el SGA 

introdueix igualment l’exempció, amb el compromís que les unitats aniran 

informant al SGA de les renovacions al llarg del curs. En el cas que l’informe sigui 

desfavorable, al doctorand se li modificaria la matrícula i hauria d’abonar l’import 

de la Tutela. 

En les convocatòries FPI, la UDR comunicarà al SGA a quins doctorands es pot 

aplicar un ajut parcial del preu de la tutela. La convocatòria estableix que per a 

cada beneficiari a la URV s’ingressa 1.500€. El preu de la tutela els tres darrers 

cursos implica que hi ha un superàvit d’uns 300€. 

Pel que fa a les beques i ajuts de nova concessió, una vegada oberta la 

convocatòria i presentada la sol·licitud, el doctorand pot demanar al SGA 

matricular-se amb l’aplicació provisional de l’exempció de preus, a l’espera de la 

resolució. Això implica que sols ha de pagar les taxes vinculades a matrícula. En el 

cas que la resolució sigui favorable, es consolida la situació inicial. En el cas que 

sigui desfavorable, el doctorand pot optar per: 

 Pagar el preu de la tutela i continuar cursant el doctorat. El SGA modificarà al 

sistema la seva situació. Demanar l’anul·lació de la matrícula per la causa de 

denegació de beca o ajut. En aquest cas, la secretaria de centre/campus 

comprovarà que esta al corrent del pagament de les taxes, i procedirà a 

continuació a formalitzar l’anul·lació de la matrícula. Si no hagués abonat la 

taxa, no se li aplicaria l’anul·lació de matrícula i passaria a la situació de 

suspès temporal per la totalitat de l’import de la matrícula (tutela+taxes). 

 

Una vegada finalitzat el període de matrícula, el SGA actualitza el fitxer de 

doctorands matriculats amb exempció de preus i el lliura a les diferents unitats que 

gestionen les convocatòries i tramiten les compensacions dels imports deixats de 

percebre per la URV. 

Les unitats han de verificar que l’exempció ha estat aplicada correctament i, 

conseqüentment, han de tramitar davant de l’organisme corresponent la 

compensació dels imports. 

En el cas d’incidències les unitats implicades han d’intentar solucionar el 

desajustament i si finalment el doctorands no té dret a l’exempció reclamar-li el 

pagament de la tutela. 
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5.8. Recollida i anàlisi dels resultats 

El procés s’inicia amb la recollida, i posterior anàlisi, de dades i resultats del procés 
de matrícula de cada curs. L’anàlisi del desenvolupament del procés de matrícula 
inclou: 

 Els indicadors relacionats. 
 Les incidències recollides durant el procés de matrícula. 
 L’organització general de la matrícula  
 Els recursos dedicats a la matrícula (humans i materials). 
 El calendari de matrícula. 
 Els canals de comunicació amb els usuaris (web i comunicats). 
 Seguiment de les millores implementades i no implementades procedents de 

cursos anteriors. 
 Altres temes que el servei consideri necessaris i/o rellevants. 

 
Com a resultat de l’anàlisi del darrer procés matrícula, es defineixen les millores del 
procés de matrícula per al curs següent.  
 

6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 

1. Entrades 

 Necessitat de realitzar la matrícula a un doctorat 

2. Sortides / serveis que s’ofereixen 

 Matrícula formalitzada 

3. Usuaris / clients 

 Candidats a cursar ensenyaments de Doctorat 
 Estudiants de doctorat de la URV 

4. Propietari / gestor 

 Secció de Gestió de la Matrícula (SGM) i secretaries.  

5. Agents implicats 

 Estudiants de nou accés a doctorat 
 Estudiants de segon curs i posteriors de doctorat 
 Secretaries 
 Servei de Gestió Acadèmica (SGA) 
 Unitat de Doctorat i Recerca (UDR) 
 Coordinadors de doctorat 
 Departaments 
 Servei de Recursos Informàtics i TIC (SRITIC) 
 Oficina de Cooperació Universitària (OCU) 

6. Agents d’interès: 

 Doctorands 
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7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

No aplica 

 

8. INDICADORS  

Nombre d’estudiants de nou accés a doctorat 

Nombre d’estudiants matriculats a doctorat 

Nombre incidències procés matrícula doctorat 

 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

Veure Annex I 

 

10. CALENDARI DEL PROCÉS 

El calendari del procés de matrícula es recull en el Calendari d'accés, admissió, 
matrícula i avaluació de doctorat. 

Per a estudiants de nou accés: 
 Període ordinari: s’inicia a l’octubre i finalitza al desembre 
 Període extraordinari: s’inicia al gener i finalitza al març 
 

Per a estudiants que no són de nou accés: 
 Doctorands avaluats favorablement en primera convocatòria: del 15 al 30 de 

setembre 
 Doctorands avaluats favorablement en segona convocatòria: de l’1 d’octubre 

al 15 d’octubre 
 
 

11. REGISTRES DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

Id Nom del Registre 
Responsable 

Custòdia 
Ubicació 

a 
Acta de la Comissió de Política Acadèmica 
d’aprovació de la NAM 

 Secretari/ària 
General 

Secretaria 
General 

b 
Acta del Consell de Govern d’aprovació de la 
NAM 

 Secretari/ària 
General 

Secretaria 
General 

c 
Documentació original necessària per a la 
matrícula 

 Secretaries 
Expedient físic 
de l’estudiant 

d Rebut matrícula  SGA UXXI-AC 

e 
Registre de documentació a l’expedient de 
l’estudiant 

 Secretaries 
Expedient físic 
de l’estudiant 

f Llistats EVIA SGA Intranet 

g 
Fitxers per al quals es dóna cita per la 
matrícula als doctorands 

 SGA 
Servidor comú 
(Apartat SGM) 
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12. DOCUMENTACIÓ DE SUPORT  

Calendari d'accés, admissió, matrícula i avaluació de doctorat 

 

13. NORMATIVA RELACIONADA 

 Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments 
oficials de doctorat. 

 Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat de la URV 

 Decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus dels serveis 

acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta 
de Catalunya. 

 

14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 

UXXI 

EVIA 

Correu electrònic 

Web  

Aplicatiu de preinscripció de sol·licituds d’accés al doctorat 

Gestor documental 

 



SERVEI DE GESTIÓ
ACADÈMICA

COMISSIÓ DE POLÍTICA
ACADÈMICA CONSELL DE GOVERN SECRETARIA ESTUDIANT NOU ACCÉS SERVEI DE GESTIÓ

ACADÈMICA
UNITAT DE DOCTORAT

I RECERCA

ANNEX I - PR-SGA-701 MATRÍCULA DE DOCTORAT
Data:01/03/2017
Revisió: 0.0
1 de 2

Planificació i
organització de la

matrícula

Revisa la NAM i el
calendari de matrícula

Inici

Dóna el
vistiplau?

Elaboració de la NAM i el
calendari de matrícula

No

Sí Aprovació la NAM i el
calendari de matrícula

S'aprova?

b

NoSí

1

1. Planificació i organització de la matrícula 2. Matrícula estudiants nou accés

1

Comprovació
documentació

Manca
informació?

Sí
Sol.licita al
candidat la

documentació
restant

Dóna accés a
l'automatrícula

Obre expedient

Estudiant
nou

accés?

Sí

3

No
2

a

No

Realitza l'automatrícula

Gestiona exempcionsDisposa
d'exempcions?

c

d

e

Activació  matrícula tutela i
nous programes de

doctorat

Adequació del decret de
preus

3

+

- Actualizació pàgina web matrícula doctorat
- Actualització dels tràmits administratius
- Creació dels fitxers de matriculables de 2 curs i següents
- Actualització del formulari d'accés als estudis de doctorat
- Preparació de l'automatrícula

Sí

No
Data:06-02-2017
Revisió: 0.0
1 de 2



UNITAT DE
DOCTORAT
I RECERCA

DEPARTAMENTS SERVEI DE GESTIÓ ACADÈMICA SERVEI DE RECURSOS
INFORMÀTICS I TIC SECRETARIES DOCTORAND SERVEI DE GESTIÓ

ACADÈMICA

ANNEX I - PR-SGA-701 MATRÍCULA DE DOCTORAT

3. Matrícula estudiants de segon curs i posteriors

2

Seguiment estat avaluació dels doctorands

Actualització estat i
situacions

doctorands i
còmput de
dedicació

Elabora fitxer
provisional de matrícula

Revisió fitxer provisional de matrícula

Elabora fitxer definitiu de
matrícula

Informa sobre
renovacions i noves

concessions
d'exempcions

Prepara model de
missatge informant

automatrícula

Dóna accés a
l'automatrícula Realitza

l'automatrícula

Fi

g

d

Recollida i anàlisi dels resultats

3

3

4. Anàlisi de resultats

+

Data: 01/03/2017
Revisió: 0.0
2 de 2


	PR-SGA-701 Matrícula de doctorat_V00_fitxa
	PR-SGA-701 Matrícula de doctorat_V00_diagrama

