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FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT 

Másters Universitaris 

Curs 2011/12 

Instruccions de Preinscripció i Matrícula 
 

PREINSCRIPCIÓ. Termini únic: de l'1 de juny al 17 de juny del 2011. 

 

La preinscripció es realitzarà telemàticament (formulari on-line) des de la pàgina web 

del CEDIP. 

  

La persona interessada ha de dirigir-se a la pàgina web de CEDIP (Centre d'Estudis 

de Doctorat i Postgrau - 

http://www.ua.es/va/cedip/masteroficial/alumno/preinscripcion/in
dex.html ) o a l'enllaç corresponent ubicat en la pàgina web de la Facultat de Ciències 

de la Salut (http://fcsalud.ua.es/va ) i omplir el formulari on-line per a másteres, on 

l'opció triada serà qualsevol dels Másteres Universitaris oferits per la Facultat de Ciències de 

la Salut. L'ompliment de tal formulari on-line genera un número de registre.   
 

 En segon lloc, ha d'acudir-se a la pàgina web de la Facultat de Ciències de la Salut i 

omplir el model de Sol·licitud-currículum, devent l'interessat cenyir-se a les dades i 

apartades en ell establits. 

 

 Tota la documentació requerida s'adjuntarà telemàticament a la seua sol·licitud de 

preinscripció. La dita documentació serà la següent: 

 Model de sol·licitud-currículum 

 Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport 

http://fcsalud.ua.es/va/documentos/201112/masters/formulario-master.doc
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 Fotocòpia del Títol Universitari oficial que done accés als estudis de Màster 

 Fotocòpia del Certificat acadèmic del referit títol 

 Certificat de minusvalidesa, si és el cas 

  

 

Com a novetat per al curs 2011/12, podran presentar sol·licitud de preinscripció els 

que al llarg del termini assenyalat NO DISPOSEN ENCARA del Títol corresponent d'accés, 

però estiguen en condicions d'obtindre-ho en el curs acadèmic 2010/11. En eixe cas, la seua 

possible admissió a qualsevol dels Másteres oferits quedarà condicionada a l'efectiva 

obtenció del Títol Universitari d'accés i  la seua posterior presentació en la Secretaria del 

Centre durant el període de matrícula. En cas de, una vegada obert el termini de matrícula, 

haguèssen places sense cobrir, es podrà sol.licitar l’admissió dirigint-se a la Secretaria de la 

Facultat de Ciències de la Salut. 

  

Serà la Comissió d'Estudis de Postgrau de la Facultat de Ciències de la Salut la que 

realitze la baremació de les sol·licituds i resolga l'admissió, publicant-se tant en la web del 

CEDIP com en la de la Facultat de Ciències de la Salut el Llistat Provisional d'Admesos i 
Exclosos, així com la possible llista d'espera, al llarg del dia 1 de juliol del 2011. 

  

El Termini de reclamació a tal llistat provisional començarà el dia 2 de juliol del 2011 

i acabarà el dia 11 de juliol del 2011, ambdós inclusivament.  

Resoltes les reclamacions per la Comissió d'Estudis de Postgrau, el Llistat Definitiu 
d'Admesos i Exclosos i l'eventual Llista d'Espera es publicaran el dia 21 de juliol del 
2011. 
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MATRÍCULA: 

Alumnes de nou ingrés. Termini: del 25 de juliol al 5 de setembre del 2011, a través del 

Campus Virtual. 
 Durant el període de matriculació l'estudiant de nou ingrés ha de presentar en la Secretaria de la 
Facultat de Ciències de la Salut (de forma personal o per mitjà d'enviament postal) els documents originals 

següents: 

 Títol Universitari oficial que done accés al Màster o rebut pagat de les taxes d'expedició del 

mateix. 

 Certificat acadèmic dels estudis corresponents al referit Títol. 

 Llibre de família nombrosa actualitzat, si és el cas. 

 Certificat de minusvalidesa, si és el cas. 

 

 Els originals hauran de presentar-se junt amb una fotocòpia per al seu confrontació, sent 

tornat l'original a l'interessat i quedant la fotocòpia cotejada en poder de la Secretaria de la Facultat. 

Els documents enviats per mitjà de correu postal hauran d'estar necessàriament compulsats, bé per 

la Universitat que va expedir els originals, bé per un Notari. No es consideraran vàlides les 

compulses realitzades per altres Organismes o Entitats Públiques. 

 

Estudiants que continuen estudis en el Màster en Ciències de la Infermeria. Termini de 

matrícula: del 6 al 20 de setembre, a través de Campus Virtual. 
 

En la pàgina web de la Facultat de Ciències de la Salut l'estudiant té a la seua disposició el SOBRE VIRTUAL, 

on podrà trobar instruccions i informació addicional sobre el procés de matriculació. 
 

El nostre Horari d'Atenció al Públic és: 
Matins: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. 

Vesprades: dilluns i dijous de 15:00 a 17:00 hores. 
Agost: tancat 

Per a qualsevol dubte o consulta, poden dirigir-se a: 
Facultat de Ciències de la Salut 

(Universitat d'Alacant) 
Telèfon: 965 90 35 12 

Correu electrònic: fcsalud@ua.es 
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