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ESTUDIS OFICIALS DE MÀSTER 

DOCUMENT INFORMATIU PER AL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ  

CURS 2023-2024 
 
REQUISITS D'ACCÉS: 

Per a accedir als ensenyaments universitaris oficials de màster, és necessari estar en possessió d'algun dels títols següents:  

a) Títol universitari oficial espanyol de graduat o graduada o equivalent, o d'un altre títol de màster universitari, o 
títols del mateix nivell que el títol espanyol de grau o màster expedits per universitats o institucions d'educació 
superior d'un país de l'EEES i que en aquest país permeta l'accés als estudis de màster.  

b) Títols procedents de sistemes educatius que no formen part de l'EEES, que equivalguen al títol de grau, sense 
necessitat d'homologació del títol, però sí de comprovació per part de la universitat del nivell de formació que 
impliquen, sempre que al país on s'haja expedit aquest títol permeta accedir a estudis de nivell de postgrau 
universitari. En cap cas l'accés per aquesta via implica l'homologació del títol previ del qual disposava la persona 
interessada ni el seu reconeixement a altre efecte que el de realitzar els estudis de màster.  

c) Un títol universitari estranger homologat pel Ministeri d'Educació pel títol universitari oficial espanyol equivalent, o 
un títol estranger d'educació superior declarat equivalent pel Ministeri d'Educació a titulació o a nivell acadèmic 
universitari oficial que permet l'accés a ensenyaments de màster. 

d) Un títol universitari oficial corresponent a l'ordenació prèvia a l'EEES, d'acord amb el que es disposa en la disposició 
addicional primera del Reial decret 822/2021: 

− Títol oficial de llicenciat o llicenciada, arquitecte o arquitecta  o enginyer o enginyera 

− Títol oficial de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica o enginyer tècnic o enginyera tècnica, 
amb els complements formatius que, si s’escau, li siguen requerits i d’acord amb el que es preveu en la 
corresponent memòria de verificació del màster al qual es pretenga accedir.  

e) Amb caràcter excepcional, es pot admetre amb caràcter condicional l'alumnat d'un grau espanyol o de l'EEES al 
qual li reste per superar el TFG i, com a màxim, fins a 9 crèdits ECTS. També es pot admetre l'alumnat de grau que 
tinga pendent d'acreditar el coneixement de llengua estrangera requerit per a l'obtenció d'un títol de grau.  

f) Amb caràcter excepcional, en els programes acadèmics amb recorreguts successius en l'àmbit de l'Enginyeria i 
l'Arquitectura oferits per la Universitat Politècnica de València, amb caràcter condicional es pot admetre alumnat a cursar 
el màster oficial d'aquest programa sense haver finalitzat el grau vinculat, sempre que els quede per superar el TFG i una o 
diverses assignatures que en cap cas de forma conjunta (TFG i assignatures) poden superar els 30 crèdits.  

En cap cas, l'alumnat amb matrícula condicional en un màster (tant en màsters oficials que formen part de programes 
acadèmics amb recorreguts successius, com en la resta de màsters oficials) no pot obtenir el títol de màster si prèviament no 
ha obtingut el títol de grau. 

 

Si s’escau, compliment del requisit lingüístic obligatori per a l'admissió. 
Consulta de màsters universitaris amb requisit lingüístic obligatori per a l'admissió: 

 
 
 

 
 

https://www.upv.es/pls/soalu/sic_policonsulta.bienvenida?p_origen=SA&p_idioma=c&p_vista=normal
https://economicas.ua.es/es/documentos/varios/jornadas-charlas-catedras/paises-eees.pdf
http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/592623normalv.html
http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/592623normalv.html
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TERMINI: 

FASE 0. Període de preinscripció anticipada al període ordinari (fases 1 o 2, a elecció de cada màster) dirigida exclusivament a 
persones titulades estrangeres sense nacionalitat europea i sense residència legal en algun dels estats de la Unió Europea, a fi 
que disposen d'antelació suficient per a tramitar visats d'estudis, beques o permisos. Aquest període anticipat està disponible 
només per a alguns màsters universitaris. No resulta d'aplicació a màsters habilitants. 

o Presentació de sol·licituds:  
− Per a màsters que van a la fase 1: del 15 de novembre del 2022 al 15 de febrer del 2023.  
− Per a màsters que van a la fase 2: del 15 de novembre del 2022 al 1 de junio del 2023. 

Consulta la llista de màsters en fase 0 
 

o Resolució de sol·licituds per part de la CAT: en cas d'acceptació, s'emet una resolució rectoral d'admissió 
condicionada. Ja que la preinscripció és un procés de concurrència competitiva, és possible que la Comissió 
Acadèmica del Màster no puga comprometre l'admissió fins a disposar de totes les sol·licituds del període 
ordinari. 

FASE 1. Aquesta fase és opcional per als màsters universitaris que sol·liciten usar-la abans de l'1 de febrer del 2023. 
o Presentació de sol·licituds: de l'1 de març al 19 de maig del 2023. 
o Data límit per a la consideració de condicions acadèmiques: 30 de maig del 2023. 
o Resolució de sol·licituds per les CAT: fins al 2 de juny del 2023. 
o Publicació de resultats de la preinscripció: 5 de juny del 2023, a partir de les 14 h. 
o Termini per a reclamar la preinscripció: fins les 23:59 hores del 8 de juny de 2023. 
o Termini de resolució per la ERT: fins les 23:59 hores del 13 de juny de 2023. 
o Data d'activació en la llista d'espera: del 5 de juny de 2023 al 9 de juny de 2023. 
o Adjudicació de vacants per a estudiants que s'hagen activat en la llista d'espera: 12 de juny de 2023. 

 Consulta la llista de màsters en fase 1 
 

FASE 2. En aquesta fase s'obri el període de preinscripció a tots els màsters que no han concorregut a la fase 1, com també dels 
màsters que tenen vacants després dels resultats d'admissió de la fase 1. 

o Presentació de sol·licituds: del 15 al 30 de juny del 2023. 
o Data límit per a la consideració de condicions acadèmiques: 17 de juliol del 2023. 
o Resolució de sol·licituds per les CAT: fins al 19 de juliol del 2023. 
o Publicació de resultats de la preinscripció: 21 de juliol del 2023 a partir de les 14 h. 
o Termini per a reclamar la preinscripció: fins les  23:59 hores del 26 de juliol de 2023. 
o Termini de resolució per la ERT: fins les 23:59 hores del 31 de juliol de 2023. 
o Data d'activació en la llista d'espera: del 21 de juliol de 2023 al 25 de juliol de 2023. 
o Adjudicació de vacants per a estudiants que s'hagen activat en la llista d'espera: 26 de juliol de 2023. 

Consulta la llista de màsters en fase 2 
 

FASE 3. En aquesta fase s'obri el període de preinscripció únicament per a màsters amb places vacants. 
o Presentació de sol·licituds: dos períodes diferenciats: del al 28 de juliol al 4 d’agost del 2023 i del 28 

d’agost al 7 de setembre del 2023. 
o Data límit per a la consideració de condicions acadèmiques: 12 de setembre del 2023. 
o Resolució de sol·licituds per les CAT: fins al 13 de setembre del 2023. 
o Publicació de resultats de la preinscripció: 14 de setembre del 2023, a partir de les 14 h. 
o Termini per a reclamar la preinscripció: fins les  23:59 hores del 19 de setembre de 2023. 
o Termini de resolució per la ERT: fins les 23:59 hores del 22 de setembre de 2023. 
o Data d'activació en la llista d'espera: del 14 de setembre de 2023 al 18 de setembre de 2023 
o Adjudicació de vacants per a estudiants que s'hagen activat en la llista d'espera: 19 de setembre de 2023. 

Consulta la llista de màsters en fase 3 
 

https://www.upv.es/pls/soalu/sic_policonsulta.bienvenida?p_origen=SA&p_idioma=c&p_vista=normal
http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/1183877normalv.html
http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/1183877normalv.html
http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/1183878normalv.html
http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/1183878normalv.html
http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/1183879normalv.html
http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/1183879normalv.html
http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/1183880normalv.html
http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/1183880normalv.html
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MITJÀ: formulari electrònic disponible a través d'Internet.  
http://www.upv.es/preinscripcionmasterydoctorado 
 
 

Si no tens clau, el primer pas és sol·licitar-la a través de l’enllaç anterior, i la rebràs al més prompte possible a través del correu 
electrònic. Aquesta clau és imprescindible per a poder realitzar la preinscripció. 
 
El nombre màxim de sol·licituds de preinscripció que pot realitzar una alumna o alumne per a un determinat curs és de 6, amb 
el límit de 4 sol·licituds per període. 

 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR: 
 
Durant el procés de preinscripció, cal presentar còpies en format digital, adjuntades mitjançant el formulari de preinscripció, dels 
documents següents: 
 

• Còpia del document identificador: DNI (persones espanyoles), passaport (persones estrangeres), NIE 
(persones amb residència a Espanya). En el cas d’alumnat procedent d'un títol de grau o màster cursat a la UPV, 
aquest document s'aporta únicament si no està en vigor l'últim document identificador de què es disposa a la 
Universitat Politècnica de València. 
 

• Títol universitari oficial aportat per a l'accés o certificat acreditatiu de la seua expedició. 
 

− Els titulats i titulades per la Universitat Politècnica de València no tenen l'obligació de presentar el 
document. 

 
− En el cas que s'aporte un títol estranger d'educació superior d'un país aliè a l'Espai europeu d'educació 

superior: 
 

o Homologat o declarat equivalent a titulació o nivell acadèmic universitari oficial pel Ministeri 
d'Educació espanyol, s'ha d'afegir, a més, la credencial d'homologació o certificació 
d'equivalència del títol respectivament expedida pel Ministeri d'Educació i Formació Professional. 
 

o No homologat o no declarat equivalent. El document ha d'incorporar la legalització o, si escau, la 
postil·la corresponent. Consulteu l'apartat legalització de títols no homologats.  
Igualment, i si escau (en el cas que s’haja emès en una llengua diferent del castellà o valencià), la 
seua traducció oficial, tal com s'indica en l'apartat traducció de la documentació.  
El títol estranger ha de ser objecte de comprovació prèvia per la UPV com que acredita un nivell 
de formació equivalent al d'un títol universitari oficial espanyol, i faculta per a l'accés a 
ensenyaments de postgrau al país expedidor del títol. Cal l’abonament previ de la taxa establida en 
el Decret de taxes del Consell de la Comunitat Valenciana.  

 
• Certificat acadèmic expedit per la institució universitària en la qual es van cursar els estudis, on es concrete: duració 

oficial en anys acadèmics dels estudis cursats, assignatures superades, qualificació obtinguda en aquestes i càrrega 
horària de cadascuna. 
Les titulades i titulats per la Universitat Politècnica de València no tenen l'obligació de presentar el document. 
Si ha sigut expedit per una institució universitària estrangera, ha d'incorporar la legalització o, si escau, la postil·la 
corresponent. Consulteu l'apartat legalització de títols no homologats.  
Igualment, i si escau, la seua traducció oficial, tal com s'indica en l'apartat traducció de la documentació. 
 

https://www.upv.es/pls/soalu/sic_policonsulta.bienvenida?p_origen=SA&p_idioma=c&p_vista=normal
http://www.upv.es/preinscripcionmasterydoctorado
http://ehea.info/page-full_members
http://ehea.info/page-full_members
https://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/1073570normalv.html
http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/1184307normalv.html
https://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/1073570normalv.html
http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/1184307normalv.html


 

Servei d'Alumnat 
Universitat Politècnica de València 
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València 
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904 
poli (Consulta) 

  

 

• Només per a persones titulades no espanyoles: certificat expedit per la universitat o institució de procedència, en 
la qual es concrete que el títol aportat possibilita per a l'accés als estudis oficials de postgrau al país 
corresponent. 
 

• Només per a persones titulades no espanyoles: declaració d'equivalència de notes mitjanes d'estudis universitaris 
realitzats en centres estrangers (ministeri competent en matèria d'universitats). 
A aquelles persones que no aporten aquest document, se'ls assigna un 5 com a nota mitjana d'accés. 

Instruccions per al càlcul d'equivalència de la nota mitjana de titulacions obtingudes a l'estranger 
 

• Es pot requerir, si s’escau, l'aportació dels programes de les assignatures superades. 
Els titulats i titulades per la Universitat Politècnica de València no tenen l'obligació de presentar els programes.  
 

• En cas d'alumnat que accedisca amb crèdits pendents de grau (només possible aportant títols espanyols o de l'EEES), 
es requerirà certificat de la universitat o institució en la qual cursen aquests estudis en què s'especifique el 
nombre de crèdits pendents de superar en la titulació d'accés (amb indicació expressa dels crèdits 
corresponents al treball final de grau) en la data d'emissió d'aquest document. En aquest certificat ha de fer-se 
constar que la persona interessada està matriculada de tots els crèdits pendents per a finalitzar els seus 
estudis, a excepció, si s’escau, del treball final de grau. 
No és necessari per a estudis finalitzats ni per a estudis cursats a la UPV. 

 
• Currículum (o full de vida) en format de la Unió Europea, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits 

al·legats.  
 

• Si s’escau, documentació acreditativa del compliment del requisit lingüístic obligatori per a l'admissió. Consulta 
de màsters universitaris amb requisit lingüístic obligatori per a l'admissió: 
http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/592623normalv.html 

 
• Si s’escau, documentació específica requerida per cada màster oficial, que estarà a la disposició de les persones 

interessades en el lloc web de cada títol.  
 

• Si s’escau, documentació acreditativa de la discapacitat, expedida per la unitat de valoració de la comunitat 
autònoma.  
 

• Si s’escau, documentació acreditativa per a la valoració de la sol·licitud de règim de dedicació a temps parcial.  
Un curs acadèmic amb dedicació a temps complet equival a 60 crèdits ECTS. En la Universitat Politècnica de València 
es considera que un estudiant té dedicació a temps complet quan formalitza una matrícula superior a 40 crèdits. La 
matrícula a temps parcial és la que comprén entre 18 i 40 crèdits ECTS. 
 

Els programes de màster poden establir com a requisit la necessitat d'aportar documentació específica. Cal consultar 
prèviament l'apartat corresponent a cada màster (ací). 
 
L'alumnat admès que formalitze la matrícula ha d'aportar originals o còpies compulsades d'aquesta documentació 
(exceptuant el currículum) al seu centre durant el mes de setembre, o en cas de matricular-se en el període 
extraordinari, en el mes següent a la formalització d’aquesta. Queda exempt d'aquest requisit l'alumnat que aporte com a 
titulació d'accés estudis cursats a la UPV. 

 

Aquesta documentació es puja al servidor de la Universitat Politècnica de València a través de la mateixa aplicació de 
preinscripció. El format recomanat és PDF, encara que s'admeten altres formats (imatge i processadors de text). Ha de 
tenir-se en compte que cada document (especificat en els apartats anteriorment indicats: títol, currículum…) es puja en un 
arxiu diferenciat de la resta, independentment de les pàgines d e  què conste; així ho exigeix el mateix formulari web.  

https://www.upv.es/pls/soalu/sic_policonsulta.bienvenida?p_origen=SA&p_idioma=c&p_vista=normal
http://tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/declaracion-de-equivalencia-de-notas-medias-de/ed90849a-7831-499b-b040-1ae7d5240076
http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/592623normalv.html
http://www.upv.es/estudios/posgrado/masteres-por-ramas-va.html
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El nombre màxim de documents admesos és de 12. 
 
En cas de no disposar de mitjans per a realitzar les digitalitzacions, es possibilita la presentació en paper –que cal fer-la en 
fulls de format A4, a una sola cara, sense grapes ni clips– a la direcció del Servei d'Alumnat, que apareix al peu d'aquest 
document. 

 
En el cas de documentació de caràcter artístic (dossiers, catàlegs, etc.) la digitalització de la qual puga dificultar el 
procés de valoració d’aquesta, c a l  contactar prèviament amb el màster corresponent per a acordar les condicions i el 
lloc d'enviament que garantisquen una adequada valoració. 
 
En tot cas, l'admissió està condicionada a la presentació de la documentació que justifique el compliment dels 
requisits d'accés i admissió. En cap cas es pot sol·licitar el títol de màster fins haver presentat conformement la 
documentació acreditativa d'estar en possessió del títol d'accés.  
 
TAXES: 

El Consell de la Generalitat Valenciana, en l'exercici de les seues competències, ha establit una taxa per a l’estudi de 
l'equivalència d'aquells títols no homologats expedits per un país que no pertanga a l'Espai europeu d'educació superior. Si 
dubtes sobre si el teu títol està homologat o no, consulta aquesta web. 

 

Aquesta taxa és única per a totes les preinscripcions que s'efectuen. La taxa s’ha d’abonar abans de finalitzar el 
termini de preinscripció; en cas contrari, la sol·licitud queda anul·lada. 

Les persones sol·licitants que es troben fora d’Espanya han de realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit, utilitzant 
amb aquesta finalitat l'enllaç que hi ha en el formulari de preinscripció. A més, existeix la possibilitat de pagar a través de la 
plataforma Flywire, especialment recomanat per a alumnat internacional.  

Flywire és la plataforma de pagament més recomanada per a l'alumnat internacional. Permet pagar de manera segura des 
de qualsevol país, qualsevol banc, en múltiples opcions de pagament, i en la teua pròpia moneda. Utilizant Flywire, estalviaràs 
diners en comissions bancàries i tipus de canvi. És un sistema fiable i segur que opera en 220 països i 100 divises. Rebràs 
actualitzacions sobre l'estat del teu pagament i podràs realitzar un seguiment del teu pagament. Disposes d'un servei 
d'atenció al client multilingüe. En un minut, t'expliquem com funciona en aquest vídeo informatiu. 

Aquesta plataforma no està habilitada per a pagaments des d'Espanya. 
 

Les persones sol·licitants que es troben a Espanya poden imprimir el rebut i abonar-lo en qualsevol sucursal de 
CaixaBank a Espanya, o utilitzar el pagament mitjançant targeta. 
 
ADMISSIÓ: 

L'avaluació de les sol·licituds correspon a la Comissió Acadèmica, nomenada per l'entitat responsable de cada màster. 
En aquest enllaç es relacionen les entitats responsables i les seues adreces electròniques: entitats responsables 
 

IMPORTANT: en el cas d’haver realitzat diverses preinscripcions, i una vegada publicats els resultats definitius, només romandrà en 
estat admesa i autoritzada la matrícula, la sol·licitud de preinscripció amb millor ordre de preferència, i queden anul·lades les altres 
preinscripcions. 
 

https://www.upv.es/pls/soalu/sic_policonsulta.bienvenida?p_origen=SA&p_idioma=c&p_vista=normal
http://ehea.info/page-full_members
http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/1186014normalv.html
https://pay.flywire.com/es
https://pay.flywire.com/es
https://vimeo.com/153781014
http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/ERT.pdf

