
 Fitxa del procés 
 

Nom Gestionar l’accés, l’admissió i matrícula dels estudiants de màster universitari 

Codi E1_10 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Màster universitari 

Tipologia (  ) Estratègic     ( x ) Clau             (  ) De suport 

Responsable Cap de Gestió Acadèmica 

Unitat administrativa 
que en fa seguiment 

Servei de Gestió Acadèmica de les Escoles de TecnoCampus 

Objectiu Elaborar el sistema d’admissió i matrícula dels estudiants conforme a la normativa 
aplicable. 

Resultats del procés L’admissió i matrícula als màsters universitaris ofertats per l'Escola. 

Documentació 
associada (entre 
parèntesi, ubicació de la 
documentació) 

Normatives acadèmiques (web) 
Oferta de places proposada (Gestió acadèmica) 
Oferta de places aprovada (Gestió acadèmica) 
Llista de matriculats (Gestió acadèmica) 

Indicadors Oferta de places (Font: informe de matrícula) 
Estudiants matriculats (Font: informe de matrícula) 
Procedència geogràfica dels estudiants de nou accés (Font: informe de matrícula) 
Branca de coneixement de la titulació d’accés (Font: informe de matrícula) 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Docència. 
Estàndard 1: Qualitat del programa formatiu. Validat pel programa AUDIT. Directriu 
2. Disseny de l’oferta formativa. 
Quadre de comandament: sistema d’avisos per a la detecció i prevenció de 
desviacions sobre els indicadors. Dimensió: accés i matrícula. 

Normativa - Reial Decret 1393/2007 estableix l’ordenació dels nous ensenyaments 
universitaris oficials 
- Normativa acadèmica dels màsters universitaris (acord del Consell de Govern 
del 6 de febrer del 2013) 
- Normativa de Màsters de l'Escola: http://www.tecnocampus.cat/ca/normativa 

Sistemes d’informació  SIGMA 

Difusió  http://www.upf.edu 
http://www.tecnocampus.cat/ca/masters-postgraus  
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Futurs estudiantsServei de Màrqueting 
de TecnoCampus

Comissió de Postgrau 
i Doctorat

Gestió acadèmica de 
l’Escola

Director/a de 
màster / Director/a 

de centre
OPPEDiferents 

Òrgans i unitats

Normativa 
acadèmica màsters 
universitaris de la 

UPF

inici

RD 1393/207 i RD 99

Pàg.2

Memòries dels 
estudis

Millores 
proposades 

E1_3
Programar i 
verificar un 
nou títol de 

màster

Criteris d’accés i 
admissió

Gestionar l’oferta 
acadèmica

Gestionar l’oferta 
acadèmica

Gestionar l’oferta 
acadèmica

Oferta acadèmica

E1_11 Gestionar 
la promoció dels 

estudis de 
l’Escola

Oferta acadèmica i 
criteris d’accés i

màsters universitaris

Sol·licita 
preinscripció

Gestiona/valida la 
preinscripcó

Selecciona 
sol·licituds de 
preinscripció

Estat: (  ) En elaboració ( x ) Validat. Cap de Gestió acadèmica
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Futurs estudiantsServei de Màrqueting 
de TecnoCampus

Comissió de Postgrau 
i Doctorat

Gestió 
acadèmica de 

l’Escola

Director/a de 
màster / 

Director/a de 
centre

OPPEDiferents 
Òrgans i unitats

Pàg. 1

Resol les 
sol·licituds

Comunica 
resolució

Comunicació 
individualitzada a 

l’estudiant

Matricula

Fi

Admesos
Sol·licita matrícula

Estat: (  ) En elaboració ( x ) Validat. Cap de Gestió acadèmica

Gestionar la 
matrícula
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