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Requisits d’accés 

Requisits acadèmics generals 

En aquest apartat pots consultar els requisits acadèmics generals per accedir als estudis de 
postgrau de la UVic-UCC en funció dels casos següents: 

Alumnes amb titulació universitària espanyola 

Per accedir a un programa de postgrau amb ple dret has d’estar en possessió d'un títol 
universitari de grau o equiparable: 

- Un títol universitari de grau EEES (mínim 180 crèdits ECTS) 

o bé: 

- Un títol de llicenciatura, diplomatura o enginyeria previ a la implantació de l'EEES (mínim 3 
cursos acadèmics) 

Documentació que has de presentar: 

- Fotocòpia del teu DNI vigent.  
- Fotocòpia compulsada del teu títol universitari o del resguard. Aportant l’original i una 

fotocòpia del mateix, et podran fer la compulsa a l’Àrea de Gestió Acadèmica de la UVic-
UCC. Si has obtingut la titulació d’accés al programa de postgrau a la UVic-UCC no cal que 
presentis aquesta documentació.  

- Carta de motivació.  
- Currículum Vitae. 

Alumnes amb titulació universitària de la UE 

Per accedir a un programa de postgrau amb ple dret has d'estar en possessió d'un títol 
universitari de grau o equiparable: 

- Un títol universitari de grau EEES (mínim 180 crèdits ECTS). 

o bé: 

- Un títol equiparable a una llicenciatura, diplomatura o enginyeria de l'Estat espanyol previ 
a la implantació de l'EEES (mínim 3 cursos acadèmics). 

Documentació que has de presentar: 

- Fotocòpia del DNI, Passaport o NIE. 
- Fotocòpia compulsada del títol universitari. Aportant l’original i una fotocòpia del mateix, 

et podran fer la compulsa a l’Àrea de Gestió Acadèmica de la UVic-UCC. 
- Fotocòpia compulsada del Certificat Acadèmic Personal. Aportant l’original i una fotocòpia 

del mateix, et podran fer la compulsa a l’Àrea de Gestió Acadèmica de la UVic-UCC. 
- Traducció jurada dels documents si estan expedits en una llengua diferent del català, 

castellà, anglès.  
- Carta de motivació.  
- Currículum Vitae. 

Tots els documents estrangers (incloses les traduccions) hauran de ser oficials i expedits per 
les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país del qual es tracti.  
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La legalització de documents depèn del conveni subscrit entre Espanya i el país expenedor. 
Consulta a www.uvic.cat/legalitzacio-de-documents  el procediment que cal seguir per 
legalitzar documents. 

Alumnes amb titulació universitària de la resta de països 

Per accedir a un programa de postgrau amb ple dret has d'estar en possessió d'un títol 
universitari de grau o equiparable: 

- Un títol equiparable a un títol universitari de grau EEES (equiparable a mínim 180 crèdits 
ECTS / 3 cursos acadèmics). 

Documentació que has de presentar: 

- Fotocòpia del teu DNI, NIE o Passaport. 
- Fotocòpia compulsada del teu títol universitari degudament legalitzat. Aportant l’original i 

una fotocòpia del mateix, et podran fer la compulsa a l’Àrea de Gestió Acadèmica de la 
UVic-UCC. 

- Un certificat original expedit per la universitat on has cursat els estudis que indiqui si són 
de caràcter oficial o propi i si donen accés a uns estudis de postgrau al país d’origen.  

- Fotocòpia compulsada del Certificat Acadèmic Personal degudament legalitzat, on hi 
constin les assignatures, el nombre d’hores/crèdits i les qualificacions obtingudes. El 
document ha d’especificar el sistema de qualificacions aplicat.  

- Traducció jurada dels documents en el cas que estiguin expedits en una llengua diferent 
del català, castellà, anglès.  

- Carta de motivació.  
- Currículum Vitae. 

Tots els documents estrangers (incloses les traduccions) hauran de ser oficials i expedits per 
les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país del qual es tracti.  
La legalització de documents depèn del conveni subscrit entre Espanya i el país expenedor. 
Consulta a www.uvic.cat/legalitzacio-de-documents el procediment que cal seguir per 
legalitzar documents. 

Alumnes sense titulació universitària 

Excepcionalment, en alguns programes de postgrau, la coordinació podrà autoritzar l’accés als 
estudis a persones sense titulació universitària que estan capacitades per rebre un 
ensenyament de postgrau (atesa una experiència professional demostrada en l’àmbit de 
coneixement o que per interès personal o altres raons tenen els coneixements suficients per 
seguir el programa).  

En el cas que et trobis en aquesta situació i siguis admès al programa, un cop hagis finalitzat i 
superat els estudis, obtindràs un certificat d’especialització universitària.  

Documentació que has de presentar: 

- Fotocòpia del teu DNI, NIE o passaport. 
- Carta de motivació.  
- Currículum Vitae. 

En cas que s'autoritzi la teva matrícula, hauràs d'emplenar una declaració que et facilitarem a 
l’Àrea de Gestió Acadèmica de la UVic-UCC, mitjançant la qual et dones per assabentat que en 
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comptes del títol de màster, postgrau o expert universitari, obtindràs un certificat 
d’especialització universitària. 

Requisits acadèmics específics 

A part dels requisits generals, cada màster, postgrau o expert universitari pot tenir uns 
requisits d’accés i/o criteris de selecció específics que trobaràs detallats a la pàgina web de 
Formació Contínua de la UVic-UCC (www.uvic.cat/formacio-continua), a la fitxa del programa 
corresponent. 

Preinscripció 

Per sol·licitar l’admissió a un programa de postgrau cal que facis una preinscripció (prereserva 
de plaça).  

L’import de preinscripció va a compte de la matrícula i no està subjecte a descomptes. Només 
en cas d’anul·lació del programa o de no admissió, la UVic-UCC et retornarà l’import de la 
preinscripció. 

Admissió 

L’admissió serveix per comprovar que compleixis els requisits necessaris per accedir al 
programa formatiu i garantir que el puguis cursar amb aprofitament.  

Un cop hagis formalitzat la preinscripció, la coordinació del programa valorarà la teva sol·licitud 
d’acord amb el teu currículum, carta de motivació i titulació d’accés i si aquesta és positiva 
rebràs un correu amb la resolució d’admissió i les instruccions per procedir a la matrícula.  

Carta d'admissió per a estudiants estrangers 

Si ets estranger i necessites una carta d’acceptació al programa per tramitar el visat, et pots 
posar en contacte amb la Secretaria del Centre Internacional de Formació Contínua 
(sfc@uvic.cat). Trobaràs més informació sobre visats a la pàgina web del Campus 
Internacional de la UVic-UCC (uvic.cat/en/international/visas-NIE). En aquests casos, et 
recomanem fer la preinscripció amb l’antelació suficient per poder tramitar el visat o la 
documentació que correspongui. 
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Matrícula  

Per formalitzar la matrícula, cal que prèviament la coordinació t’hagi admès al programa. Si has 
rebut una resolució d’admissió favorable podràs completar la matrícula.  

La matrícula no es podrà considerar realitzada fins que no hagis abonat l’import de la matrícula 
d’acord amb els corresponents terminis de pagament (únic o fraccionat) i sempre abans de 
l’inici del programa. En cas contrari, es perdran tots els drets adquirits i els imports abonats, 
podent assignar la plaça a un altre estudiant. 

Informació complementària 

Assegurances 

Per matricular-te a un programa formatiu presencial o semipresencial és obligatòria la 
contractació d’una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil, incloses en el preu de 
matrícula de l'acció formativa. Aquesta gestió va a càrrec de la Universitat.  

Aquestes assegurances no inclouen assistència en viatges ni assistència mèdica. Si ets un 
estudiant estranger es recomana que contractis una assegurança que ho cobreixi durant el 
curs.  

Consulta el detall de les cobertures (uvic.cat/assegurances). 

Títols i certificats 

La superació dels estudis conduents a títols propis de formació contínua dóna dret a obtenir el 
títol corresponent de la UVic-UCC. 

Un cop finalitzat i superat el programa formatiu, els estudiants amb titulació universitària 
prèvia podran sol·licitar a la UVic-UCC el títol  de màster, postgrau o d’expert universitari pagant 
les taxes establertes en el moment de la seva tramitació. 

Excepcionalment, en alguns programes de postgrau, la coordinació podrà autoritzar l’accés als 
estudis a persones sense titulació universitària que estan capacitades per rebre un 
ensenyament de postgrau (atesa una experiència professional demostrada en l’àmbit de 
coneixement o que per interès personal o altres raons tenen els coneixements suficients per 
seguir el programa). En aquests casos, un cop finalitzat i superat el programa, els estudiants 
obtindran un certificat d’especialització universitària.  

Condicions de matrícula  

La matrícula no es podrà considerar realitzada fins que no hagis abonat l’import de la matrícula 
d’acord amb els corresponents terminis de pagament (únic o fraccionat) i sempre abans de 
l’inici del programa. En cas contrari, es perdran tots els drets adquirits i els imports abonats, 
podent assignar la plaça a un altre estudiant. 

En el cas que facis el pagament fraccionat, l’obligació de pagament s’entendrà satisfeta en el 
moment en què s’hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments fraccionats.  
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En el cas que facis el pagament per domiciliació bancària, si hi ha una devolució del rebut 
bancari hauràs de fer l’ingrés de l’import d’aquest més les despeses de devolució.  

La UVic-UCC es reserva el dret d’anul·lar un programa si no s’arriba al mínim d’inscrits i sense 
que tingui cap altra obligació que retornar les quantitats satisfetes en concepte de matrícula 
i/o preinscripció. 

El fet de matricular-se a una activitat de formació contínua implica l’acceptació d’aquestes 
condicions i el compliment de les normatives vigents.  

Consulta la Normativa d’estudis propis de la UVic-UCC aprovada pel Consell de Govern de la 
Universitat.  

Tràmits online 

A través del Campus Virtual de la UVic (campus.uvic.cat) podràs accedir a UAcadèmic i entrar a 
l’espai de tràmits acadèmics online.  

Accedeix al 
campus virtual 

 
 

 
 

 

Accedeix a 
UAcadèmic 

 
 
 

 
 

 

Accedeix a 
Formació Contínua 

 

 
 

 



 
Accés, admissió i matrícula a estudis de postgrau de la UVic‐UCC. Màsters propis, postgraus/diplomes d’especialització i experts universitaris 

 

 

7 
 

Selecciona el 
tràmit que vols 
realitzar 

 
 

Més informació  

Centre Internacional de Formació Contínua  

Informació sobre Màsters i Postgraus 

Tel. 93 886 12 22 
infofc@uvic.cat 

Secretaria de Formació Contínua  

Tràmits acadèmics 

Secretaria del Centre Internacional de Formació Contínua 
Àrea de Gestió Acadèmica de la UVic-UCC 

Tel. 93 881 55 16 / 93 886 12 22 
sfc@uvic.cat 

Campus Miramarges, Edifici F, planta 0 
Carrer Sagrada Família, 7 
08500 Vic 

Horari d’atenció al públic: 
Durant el curs acadèmic: de dilluns a dijous, de 10h a 13h i de 16h a 19h. Divendres, de 10h a 
13h i de 16h a 18h. 
Juliol i darrera setmana d’agost: de dilluns a divendres, de 9h a 13h. 

 

 


