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Relació de modificacions 

NUM.REVISIÓ DESCRIPCIÓ DATA APROVACIÓ 

1.0 Versió original 21/10/2016 

 

1. NOM I CODI DEL PROCÉS 

PR-EPD-019 Difusió de la informació als estudiants 

 

2. TIPUS DE PROCÉS 

☐ Estratègic 

☒ Clau 

☐ Suport   

 

3. JERARQUIA DEL PROCÉS 

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

PR-EPD-014 Preinscripció, accés, admissió dels estudiants en programes de doctorat 
PR-EPD-023 Supervisió i seguiment del doctorand 
PR-SGA-003 Execució de la matrícula 
Procés o processos inferiors: No n’hi ha 

 

4. OBJECTIU DEL PROCÉS  

L’objectiu d’aquest procés és organitzar la publicitat i la tramesa als estudiants de tota 
la informació necessària per al doctorat (aspectes relacionats amb la matrícula, el 
seguiment i l’avaluació, tràmits administratius, etc.). 

 

4.1.  Definicions 

Espai Virtual d’Informació acadèmica (EVIA): aplicació que extreu dades de 
l’aplicació UXXI-AC que gestiona els expedients dels estudiants i plans d’estudis. 

 

4.2.  Àmbit d’aplicació 

Aquest procediment s’aplica a tots els doctorands matriculats a programes de doctorat 
implantats a l’Escola de Postgrau i Doctorat, en endavant EPD.  

 

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

El procés s’inicia al començament de cada curs acadèmic. 
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5.1. Informació del nou curs acadèmic a la web 

1. L’Escola de Postgrau i Doctorat (EPD) revisa i actualitza entre juny i setembre 

els continguts de la pàgina web, sobretot, la informació referent a les noves 

dates de preinscripció, accés, admissió i matrícula; l’oferta dels programes de 

doctorat i el seu contingut. 

2. L’EPD envia un correu electrònic als coordinadors/res, informant que cal revisar 

el contingut de la pàgina web amb l’oferta dels programes de doctorat i que 

han de transmetre les modificacions necessàries a l’EPD. 

3. L’EPD introdueix, a través de l’aplicació Houdini, els canvis i modificacions 

requerits. 

 

5.2. Actualització de la web. Tràmits i sol·licituds 

L'actualització a la web dels tràmits administratius que tenen relació directa o indirecta 

amb preinscripció, accés i admissió, la matrícula, la tesi doctoral, tràmits 

administratius, entre altres, es realitza abans de l’inici del nou curs acadèmic (1 

d’octubre),  per fer-ho l’EPD dur a terme les accions següents: 

1. Imprimeix totes les fitxes i sol·licituds web corresponents al curs anterior: 

l’índex dels tràmits de doctorat i s’hi posen per ordre els procediments i les 

instàncies. 

2. Revisa i corregeix, sobre paper, totes les fitxes dels tràmits i instàncies web 

corresponents al curs anterior per adequar-les a les novetats Normativa 

Acadèmica i de Matrícula de Doctorat: 

a. Adequa a les novetats Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doctorat, i 

es corregeixen tots els documents en tots els idiomes en què el tràmit 

estigui disponible. 

b. Trasllada els nous terminis a les fitxes web. 

3. Modifica els procediments i sol·licituds que sigui necessari. 

4. En el cas que la Normativa Acadèmica i de Matrícula de Doctorat incorpori nous 

tràmits, elabora nous procediments que els regulin: 

a. Redacta el procediment dels nous tràmits. 

b. Configura la sol·licitud corresponent. 

5. Incorpora els canvis a les fitxes web sense publicar a real. 

6. Revisa les fitxes actualitzades abans de la seva publicació. 

7. Publica a la web real els tràmits administratius actualitzats. 

 

5.3. Actualització de la web. Informació de preus  

El Servei de Gestió de Matrícula, en endavant SGM, rep la Normativa de Matrícula i el 

Decret de preus, i a partir d’aquest és qui s’ocupa d’actualitzar la informació de preus 

a la web d’automatrícula, tot publicant les taules de preus actualitzades. 

 

5.4. Actualització de la web. Informació d’ajuts, beques i premis 
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L’EPD rep les convocatòries de beques, i a partir d’aquestes és qui s’ocupa 

d’actualitzar la informació d’ajuts i beques a la pàgina web, realitzant les següents 

accions: 

1. Incorpora a la pàgina web de procediment de matrícula del curs corresponent, 

un apartat específic on hi figuren les últimes convocatòries per a ajuts i premis 

per a la formació dels estudiants de doctorat; en forma de contractes per a la 

investigació, ajudes a la mobilitat o premis als treballs de màxima qualitat.  

2. Comunica per correu electrònic als estudiants de 2n+, l’actualització i ubicació 

a la web de la informació referent a les beques del nou curs. 

  

5.5. Actualització web. Revisió de continguts de totes les pàgines de la web 

d’automatrícula amb els enllaços corresponents i publicació 

Aproximadament, la primera setmana de juliol, el Servei de Programació Acadèmica, 

en endavant SPAD: 

1. Imprimeix totes les pàgines de la web d’automatrícula amb els enllaços 

corresponents, es separen d’acord amb el seu contingut i les distribueix per 

seccions perquè cada una d’elles revisi i actualitzi els continguts que li 

corresponen.  

2. Les diferents seccions revisen i actualitzen els continguts. 

3. L’Àrea de Docència, en endavant ArDoc, i l’SPAD realitzen una segona revisió 

dels continguts de totes les pàgines de la web d’automatrícula i els seus 

enllaços. 

4. En el cas que l’ArDoc i l’SPAD detecti alguna incidència, la comunicaran a la 

secció corresponent perquè es resolgui. 

5. Una vegada resoltes totes les incidències, es publica la web amb tota la 

informació del contingut de matrícula i automatrícula. 

6. L’ArDoc sol·licita al Gabinet de Comunicació que incorpori la crida banner de 

“Matrícula” a la web i aquest al seu temps l’incorpora. 

 

5.6. Preparació dels criteris de candidats a matricular-se 

1. El Servei de Gestió Acadèmica, en endavant SGA, i l’EPD envia al Servei de 
Recursos Informàtics i TIC, en endavant SRIiTIC, la informació sobre els criteris 
dels candidats a matricular-se, segons el procediment de matrícula PR-SGA-
003 Execució de la matrícula.  

2. El SRIiTIC elabora la llista de doctorands de segon curs i successiu que s’han de 

matricular. 
 

5.7. Comunicació als estudiants 

L’SGM i les Secretaries de centre realitzen les següents comunicacions, via correu 

electrònic, als estudiants una vegada publicada la web: 
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1. Missatges als estudiants de nou accés amb enllaços a tota la informació 

necessària per a la matrícula: 

a. El Servei de Gestió Acadèmica (SGA) facilita a l’EPD i secretaries de 

centre el model genèric de comunicat amb informació necessària per a 

la matrícula amb informació sobre: model de matrícula, cita, 

documentació, terminis, etc. 

b. La secretaria de centre farà el seguiment de l’accés a matrícula en 

funció de la situació de la documentació d’accés i admissió. Un cop 

s’hagi rebut la documentació original, s’enviarà un correu electrònic 

automàtic al candidat/a per tal que realitzi l’automatrícula del primer 

curs de doctorat on-line. 

2. Missatges als estudiants de segon curs i successius amb enllaços a tota la 

informació necessària per a la matrícula: 

a. El SGA, en col·laboració amb l’EPD, prepara els comunicats amb enllaços 

a tota la informació necessària per a la matrícula. 

b. El SGA envia els missatges als estudiants d’acord amb la llista de 

distribució preparada pel SRiTIC. 

c. Pengen el model de correu a la web. 

3. Missatges informatius als doctorands. L’EPD envia informació als estudiants 

sempre que ho consideri necessari; generalment tots els tràmits porten 

associats uns comunicats, però l’EPD informa sobre els següents aspectes: 

a. Invitació a l’acte de benvinguda dels doctorands  

b. Convocatòria per fer el seguiment i l’avaluació, definit al procediment 

PR-EPD-023 Supervisió i seguiment del doctorand 

c. Resultats de les avaluacions 

d. Accions formatives ofertades per l’EPD i l’ICE 

e. Convocatòries d’ajuts, beques  i premis 

f. Informació sobre la data límit de dipòsit o defensa 

 

5.8. Acte de benvinguda als doctorands 

Anualment, un cop els alumnes de 1era fase de matricula ja estan matriculats, es 

realitza una sessió informativa i de benvinguda anomenada Acte de Benvinguda. 

Aquest acte és organitzat per l’EPD i s’informa dels següents aspectes sobre realitzar 

un programa de doctorat a la URV: 

1. El context de la Universitat 

2. El procediment de Supervisió i Avaluació dels doctorands: 

a. Com s’organitzen els programes de doctorat 

b. Els documents necessaris per aquest seguiment (carta de compromís, 

document d’activitats, pla d’investigació i calendari d’avaluació).  

3. La pàgina web del doctorat 

4. Els serveis i atencions que presta l’EPD als estudiants.  

L’EPD envia un correu electrònic genèric per a tots els estudiants de nou accés per tal 

d’invitar-los a la sessió.  
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6. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS 

1. Entrades 

 Normativa Acadèmica i de Matrícula de doctorat de la URV, aprovada per el 
Consell de Govern a data de 25/02/2016 

 Noves versions del procés 

2. Sortides / serveis que s’ofereixen 

 Informació sobre el nou curs acadèmic 
 Informació sobre els tràmits administratius  
 Informació sobre preus 
 Informació sobre ajuts, beques i premis 
 Continguts per a realitzar l’automatrícula 
 Criteris dels candidats a matricular-se 
 Llista d’estudiants amb disponibilitat de matricular-se 
 Informació sobre l’acte de benvinguda 

3. Usuaris / clients 

 Candidats a cursar ensenyaments de doctorat 

 Estudiant 

4. Propietari / gestor 

 Escola de Postgrau i Doctorat (EPD) 

5. Agents implicats 

 Director de l’EPD 
 Equip de Direcció de l’Escola 

 Coordinadors dels programes de doctorat 
 Comitè de Direcció de l’Escola  
 Estudiant 
 Servei de Gestió de Matrícula (SGM) 
 Servei de Gestió Acadèmica (SGA) 
 Servei de Programació Acadèmica (SPAD) 
 Àrea de Docència (ArDoc) 
 Servei de Recursos Informàtics i TIC (SRIiTIC) 
 Tècnic/a de Suport 

6. Agents d’interès 

 Estudiant  
 PDI i PAS 

 

7. COMPROMISOS DE QUALITAT (SLA’S) 

No aplica 

 

8. INDICADORS  
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Id Nom de l’Indicador 

01 
Nº de dies abans de la matrícula que s’envia la informació als 
estudiants 

02 Satisfacció dels estudiants amb la informació que conté la web 

03 
Satisfacció dels estudiants amb la informació rebuda per correu 
electrònic 

 

9. DIAGRAMA DE FLUX  

 

Veure Annex I - PR-EPD-019 Difusió de la informació als estudiants 

 

10. CALENDARI DEL PROCÉS 

El procés s’inicia a finals d’abril i acaba al octubre (a l’inici del curs acadèmic de 
doctorat).  

 

11. REGISTRES DEL PROCÉS (formularis, etc.) 

 

Id Nom del Registre 
Responsable 
Custòdia 

Ubicació 

a 
Correu electrònic de l’EPD als 
coordinadors perquè revisin el 
contingut de la web 

EPD  

b 
Comunicació dels coordinadors 
amb la informació que cal 
canviar sobre els PD a la web 

Coordinadors 
de PD 

EPD 

c 
Procediments dels tràmits (fitxes 
i instàncies) 

EPD Pàgina web doctorat 

d 

Comunicació als estudiants de la 

informació sobre la convocatòria 
de beques, ajuts i premis 

EPD Pàgina web doctorat 

e 
Sol·licitud de crida banner 
d’automatrícula al Gabinet de 
Comunicació 

ArDoc Gabinet de Comunicació 
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f 
Informe sobre els criteris dels 
candidats a matricular-se 

EPD EPD 

g 
Llista de doctorands que s’han 
de matricular 

SRIiTIC SRIiTIC 

h 
Correu electrònic als estudiants 
de nou accés amb la informació 
necessària per la matrícula 

SGA  

i 

Correu electrònic als estudiants 
de segon curs i successius amb 

la informació necessària per la 
matrícula 

SGA  

j 
Correus electrònics informatius 
genèrics als doctorands 

EPD  

k Invitació a l’acte de benvinguda EPD  

 

12. DOCUMENTACIÓ DE SUPORT (instruccions de treball, manuals, 
procediments, etc.) 

 Fitxes i instàncies web del curs anterior 

 

13. NORMATIVA RELACIONADA 

 Normativa de docència 
 

14. SISTEMES D’INFORMACIÓ 

 EVIA 

 Web de l’Escola (EPD) 
 Correu electrònic 
 Houdini 
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Revisió i actualització dels

continguts de la pàgina web

Comunicació als

coordinadors/res sobre

l'oferta de PD

a

Revisió del contingut de la

web sobre el PD concret

Introducció dels canvis i

modificacions requerits

Impressió, revisió i correcció de

fitxes i instàncies de tràmits

Incorporació dels canvis a les

fitxes web

Publicació a la web dels tràmits

actualitzats

a) Informació sobre el nou curs acadèmic i l'actualització de tràmits i sol·licituds

b) Actualització de la web: informació sobre preus, beques, ajuts i premis

Rebuda de la Normativa de

Matrícula i Decret de preus

Actualització dels preus a la

web d'automatrícula

Fi

Rebuda de les convocatòries

de beques, ajuts i premis

Actualització de la pàgina web

Comunicació per correu

electrònic de l'actualització de

la informació
Fi

Fi

b

c

d



SPAD ÀREA DE DOCÈNCIA (ArDoc) SERVEI DE GESTIÓ
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SíNo

c) Revisió de continguts de la pàgina de la web d'automatrícula

Impressió de totes les

pàgines de la web

d'automatrícula

Revisió i actualització dels

continguts

Segona revisió dels continguts de totes les pàgines i els

seus enllaços

Incidència?
Comunicació a la secció

corresponent

Publicació de la web amb la

informació actualitzada

Sol·licitud d'incorporació

del banner

d) Preparació dels criteris de candidats a matricular-se

Enviament de l'informació

sobre els criteris dels

candidats a matricular-se

Elaboració de la llista de

doctorands de 2n curs i

successius que s'han de

matricular

Fi

Fi

e

f
g
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SECRETARIES DE CENTRE SERVEI DE GESTIÓ ACADÈMICA (SGA) ESCOLA DE POSTGRAU I DOCTORAT

e) Comunicació als estudiants

Facilitació el model genèric de

comunicat de l'informació per

a matrícula de nou accés

Seguiment de l'accés a

matrícula

Estudiant de

nou accés?

Preparació dels comunicats amb la informació sobre matrícula

Enviament de missatges

als estudiants

Sí

No

Enviament de missatges

informatius genèrics als

doctorands

f) Acte de benvinguda als doctorands

Organització de la sessió

informativa i de benvinguda

Invitació a l'acte a tots els

estudiants matriculats de

nou accés

h

i

j

k
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