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Procediment i criteris d’admissió a màsters universitaris 

 

 
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA  
 

Aquest document recull el procediment per a realitzar la preinscripció i la posterior matrícula en els 

màsters universitaris. Considerant que la preinscripció a màsters universitaris s’ha de realitzar 

mitjançant un formulari electrònic, el primer pas del procés consisteix a disposar d’un nom d’usuari i 

contrasenya vàlids. 

Obtenció de nom d’usuari i contrasenya. Pel que fa a la disposició d’aquestes credencials hi ha tres 

possibles situacions:  

- No tinc nom d’usuari ni contrasenya: podeu obtenir un nom d’usuari i contrasenya vàlids 

amb les vostres dades (NIF, nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon 

mòbil) en l’enllaç següent: Registre d’un compte . 

Més informació i ajuda  

 

- No recorde el nom d’usuari i/o la contrasenya: recupereu el nom d’usuari i la contrasenya en 

aquest enllaç. 

En el termini de 24 hores com a màxim des de la sol·licitud, o el dia laborable següent si és dia 

festiu, rebreu un SMS amb instruccions per a recuperar el nom d’usuari i la contrasenya. 

 

- Tinc nom d’usuari i contrasenya: inicieu el procés de preinscripció  en 

http://preinscripcio.uji.es. 

 

 

PREINSCRIPCIÓ 

La preinscripció és el procediment de sol·licitud i admissió pel qual s’ordenen les sol·licituds i 

s’adjudiquen les places oferides. 

 

REQUISITS GENERALS D’ACCÉS 

Les persones sol·licitants han d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols 

següents: 

1. Llicenciatura, enginyeria o arquitectura. 

2. Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica. 

https://xmlrpc.uji.es/lsm/lsmanage.php?direct=4&lang=ca
http://xmlrpc.uji.es/lsm/registro-ca.html
https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji22665?p_lang=CA&p_tipo=
http://preinscripcio.uji.es/
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3. Grau. 

4. Títol superior no universitari. 

5. Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació 

superior (EEES). Podeu obtenir informació relativa als països pertanyents a l’EEES en aquest 

document: Espai europeu d’educació superior. 

6. Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació 

superior. 

7. Títol d’educació superior estranger homologat. 

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, els estudiants que es troben finalitzant 

els estudis d’accés al màster, s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la 

sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admesos per acord de la comissió de titulació, ho 

seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, 

mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver 

finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula. 

Els estudiants amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder 

formalitzar la preinscripció.  

 

REQUISITS ESPECÍFICS I CRITERIS D’ADMISSIÓ 

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot 

determinar condicions específiques d’admissió. La dita informació es pot consultar en la web de cada 

màster. Consulteu l’apartat Màsters universitaris. 

 

TAXA D’EQUIVALÈNCIA 

Les persones que sol·liciten l’accés a màster i estiguen en possessió d’un títol universitari estranger 

corresponent a un sistema educatiu de fora de l’EEES i no el tinguen homologat pel Ministeri 

d’Educació, Cultura i Esport espanyol, en el moment de realitzar la preinscripció han d’abonar la taxa 

establida en el decret de taxes obligatòriament. Aquest tràmit és indispensable per a completar el procés 

de preinscripció. La forma de pagament és mitjançant VISA o MasterCard, i com a màxim es poden 

preinscriure en quatre màsters amb un sol pagament. 

En el formulari de preinscripció hi ha instruccions clares sobre l’abonament aquesta taxa. 

 

Diferència entre homologació i legalització 

L’homologació d’una titulació i la legalització d’aquesta són dos procediments distints que tenen 

distints efectes legals. 

http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2042a219-852a-4c40-a18b-b6b156a02d9b/paiseseessval2015.pdf?guest=true
http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/postgrau/oficial/&url=/CA/infoest/estudis/postgrau/oficial/
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La legalització és el procés pel qual les autoritats d’un país acrediten que el títol és vàlid i ha sigut 

expedit per l’autoritat competent per a fer-ho. En la major part de països aquest procés s’identifica amb 

la postil·la de la Haia. 

L’homologació és un procés pel qual el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport espanyol equipara una 

titulació d’una universitat de fora de l’EEES a la corresponent titulació espanyola, a l’efecte de 

l’exercici de la professió a Espanya.  

Els que indiquen en el formulari de preinscripció que posseeixen l’homologació del títol hauran 

d’acreditar-ho adjuntant la resolució d’homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 

espanyol. Si no ho fan fer-ho podran ser exclosos del procés de preinscripció. 

Punxeu ací per veure una resolució d´homologació. 

 

CALENDARI D’INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 

Calendari complet de preinscripció i matrícula.  

El termini de sol·licitud en línia finalitza a les 24 hores de l’últim dia del termini de presentació de 

sol·licituds. 

L’alumnat es pot preinscriure en un màxim de quatre màsters. 

La publicació de les llistes té caràcter de notificació a les persones interessades, d’acord amb el que 

estableix l’article 59.6b de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú i la modificació de la Llei 4/1999, de 13 de gener. 

Avís important: la matrícula de la segona fase estarà condicionada a l’existència de places vacants. 

 

DOCUMENTACIÓ  

Durant el procés de preinscripció la documentació que s’ha de presentar en format digital i adjuntar 

mitjançant el formulari de preinscripció és la següent: 

1. Document identificador (DNI, NIE o passaport). 

2. Títol oficial que dóna accés al màster.  

L’alumnat titulat per l’UJI està exempt d’aportar aquest document. 

3. Certificació acadèmica amb nota mitjana (preferentment en escala de 0 - 10). L’alumnat titulat 

per l’UJI està exempt d’aportar aquest document. 

http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c22b4bf3-1046-428c-b9c4-2473b0a481c7/Credencial+homologaci%C3%B3n.pdf?guest=true
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/202dfb3f-d534-4993-bb0c-a5bbea385f57/calendarimaster1516val.pdf?guest=true
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4. L’alumnat amb titulació d’educació superior estrangera que no tinga l’homologació pel 

Ministeri d’Educació, Cultura i Esport espanyol ha d’aportar un certificat de la universitat 

d’origen que acredite que aquells estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als 

estudis de grau i que faculten l’alumnat per a l’accés a estudis de màster. 

5. En el cas de títols estrangers homologats prèviament pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport 

espanyol, una còpia de la credencial d’homologació del títol estranger pel dit Ministeri. 

6. Currículum europeu. 

7. Altres. 

 

Els diferents títols de màster poden establir requisits particulars que comporten la necessitat d’aportar 

documentació específica. Consulteu prèviament l’apartat corresponent a cada màster en Màsters 

universitaris. 

Tota la documentació s’ha de presentar en alguna de les llengües oficials de l’UJI. Consulteu l’apartat  

Traducció de documentació. 

En el supòsit d’accedir amb títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai 

europeu d’educació superior tota la documentació ha d’estar legalitzada. Consulteu l’apartat Vies de 

legalització.  

La documentació es pujarà al servidor de la Universitat Jaume I a través de la mateixa aplicació de 

preinscripció. El format recomanat és PDF encara que s’admeten altres formats (imatge i documents de 

text). Cal tenir en compte que cada un dels documents (títol, currículum, etc.) s’ha de pujar en un arxiu 

diferent, independentment de les pàgines de què conste, ja que així ho exigeix el formulari web.  

L’avaluació de les sol·licituds correspon a la comissió de titulació del màster. Qualsevol consulta o 

reclamació sobre les admissions s’ha de dirigir per escrit a la dita comissió. 

 

MATRÍCULA  

La matrícula es pot realitzar en línia en aquesta adreça: http://matricula.uji.es.  

Calendari complet de preinscripció i matrícula.  

L’alumnat admès que formalitze la matrícula ha de presentar la imatge de la matrícula i els originals o 

fotocòpies compulsades dels documents, de conformitat amb el que s’estableix en l’apartat de 

documentació, personalment o per correu postal, en l’adreça següent: 

 

Universitat Jaume I 

Negociat de Màster i Doctorat 

Servei de Gestió de la Docència i Estudiants 

Edifici Rectorat 

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/postgrau/oficial/&url=/CA/infoest/estudis/postgrau/oficial/
http://www.uji.es/CA/infoest/estudis/postgrau/oficial/&url=/CA/infoest/estudis/postgrau/oficial/
http://www.uji.es/bin/infoest/estudis/postgrau/oficial/preins/tdocv.pdf
http://www.uji.es/bin/infoest/estudis/postgrau/oficial/preins/vlegv.pdf
http://www.uji.es/bin/infoest/estudis/postgrau/oficial/preins/vlegv.pdf
http://matricula.uji.es/
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/202dfb3f-d534-4993-bb0c-a5bbea385f57/calendarimaster1516val.pdf?guest=true
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Av. De Sos Baynat, s/n 

12071 Castelló de la Plana 

 

No cal compulsar el DNI, NIE o passaport ni aportar el currículum. El període de presentació d’aquesta 

documentació serà de l’1 al 30 d’octubre de 2015. 

 

Si no aporteu la documentació dins del termini o no compliu els requisits d’accés corresponents, es 

procedirà d’ofici a l’anul·lació de la matrícula. 

 

En el moment d’efectuar la matrícula, tot l’alumnat té la consideració de matrícula ordinària. L’alumnat 

pot acreditar qualsevol altre tipus de matrícula (beca, família nombrosa, minusvalidesa, etc.) en el 

Negociat de Màster i Doctorat, de l’1 al 30 d’octubre de 2015. La documentació acreditativa (original o 

fotocòpia compulsada) ha d’estar en vigor en el moment de formalitzar la matrícula. 

 

El reconeixement de crèdits s’ha de sol·licitar al Negociat de Convalidacions en el mateix termini de 

matrícula. Consulteu la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits (Acord de Consell de   

Govern núm. 8 de 23 de febrer de 2011). 

http://ujiapps.uji.es/serveis/sgde/normativa/retragimv.pdf&idioma=ca

