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6. Annexos        
Annex 1. Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors de la 
titulació de Màster 

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

ACCÉS ALS 
ESTUDIS 

Itinerari 
Títol atorgat 
Modalitat 
Idioma 
Places de nou ingrés 
Cost del crèdit 
Accés al doctorat 
Contacte 
Institucions participants 
Presentació 
Requisits d’admissió 
Sortides professionals 
Preinscripció en línia 
Ajuts rebuts 
Beques i ajuts per estudiar un màster 

http://www.urv.cat/masters_oficials/a
dmin_gestiopubliques.html 

NORMATIVA 
D’ACCÉS Normativa d’accés i admissió 

http://www.urv.cat/media/upload/arxi
us/gestio_academica/normatives_mas
ter/admo_gestio_publiques.pdf 

PREINSCRIPCIÓ Preinscripció en línia http://www.urv.cat/masters_oficials/p
reinscripcio-online.html 

MATRÍCULA 

Normativa  
 
Automatrícula  
Preus 

http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs
_govern/secretaria_general/legislacio/
2_propia/auniversitaria/docencia/nor
mat_acad_mat_master_12_13.pdf 
http://www.urv.cat/gestio_academica
/automatricula/master/automatricula_
master.html 
http://www.urv.cat/gestio_academica
/preus/preus_matricula_masters.html 

BEQUES I AJUTS 
Préstecs sense interès per estudiar Màsters 
Universitaris 
Beques i ajuts 

http://www.urv.cat/masters_oficials/p
restecs.html 
http://www.urv.cat/masters_oficials/b
eques_edpd.html 

CONTACTE Escola de Postgrau i Doctorat http://www.urv.cat/masters_oficials/c
ontacte.html 

PRÀCTIQUES 
EXTERNES Pràctiques externes 

http://www.urv.cat/serveis_universita
ris/borsa_de_treball/informacio-
practiques.html 

MOBILITAT 
Programes de mobilitat 
Beques per estudiants de postgrau 
Altres opcions per fer estades a l’estranger 

http://www.urv.cat/mobility/estudiant
s-postgrau/index.html 

ESTUDIANTS 
INTERNACIONALS Estudiants Internacionals http://www.urv.cat/international/en_i

ndex.html 
BORSA 

D’HABITATGE Borsa d’Habitatge http://www.urv.cat/serveis_universita
ris/borsa_habitatge/index.html 

BORSA DE TREBALL Borsa de Treball http://www.urv.cat/serveis_universita
ris/borsa_de_treball/index.html 

BIBLIOTECA 

Informació general 
Horaris 
Directori 
Biblioteques de la URV 
Catàleg i recursos d'informació 
Serveis 
Com trobar informació 
Pregunt@ 
CRAI-SBID 

http://www.urv.cat/crai/ 

DIMENSIÓ CONTINGUTS ENLLAÇ 

PLANIFICACIÓ 
OPERATIVA DEL 

CURS. GUIA 
DOCENT 

Dades del Centre 
Serveis del Centre (Secretaria) 
Calendari acadèmic 
Ensenyaments 
Assignatures (Informació; 

https://moodle.urv.cat/docnet/guia_docent/index.php?c
entre=15&apartat=13&any_academic=2011_12 



 

 

Professors; Horaris i dates 
d'exàmens) 
  Competències 
  Planificació 
  Avaluació 
  Resultats d'aprenentatge 
  Metodologies 
  Fonts d'Informació 
  Continguts 
  Atenció personalitzada 
  Recomanacions 
Competències  
Pla d'estudis 
Perfil de formació de la titulació 
Itinerari recomanat 
Horaris 
Calendari d'exàmens 
Pràctiques 
Programes de mobilitat 
Currículum nuclear 
Simula't el teu horari 

INFORMACIÓ 
PÚBLICA SOBRE 

INDICADORS 
Taxes i indicadors http://antic.fcj.urv.cat/images/pdf/dades%20web-

seguiment%202011-12.pdf 

WEB DEL MÀSTER Recull de tota la informació d’utilitat 
relativa al màster 

http://www.urv.cat/departaments/dretpublic/MADP.htm
l 
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