TUTORIAL PREINSCRIPCIÓ ONLINE MÀSTERS 2020/2021

La preinscripció als màsters és online i es realitza mitjançant el NIA (usuari) i la paraula de pas.
Per obtenir el NIA i la paraula de pas és necessari registrar-se al Campus EUI-Sant Pau
mitjançant el web de l’Escola (http://eui.santpau.cat),a l’apartat:
Enllaços directes/Registre preinscripció màsters

A continuació, omplir el formulari d’acord les instruccions que hi consten.

A l’ultima pantalla (Resum de la sol·licitud) apareix el NIA i la paraula de pas assignada.
Recordar IMPRIMIR aquesta pantalla, la necessitareu per la matrícula.

Una vegada registrat i obtingut el NIA i la paraula de pas, ja es pot realitzar la preinscripció al
màster desitjat des de la pàgina principal del web del l‘Escola:
Màsters/Preinscripció online màsters

A continuació, clicar sobre el màster que us voleu preinscriure

Seguidament apareix una nova pantalla, identificar-se amb el NIA i paraula de pas obtingut al
registrar-se.

Apareix aquesta pantalla. Clicar a preinscripció

Apareix aquesta pantalla amb el vostre nom i el DNI i el màster al que us heu preinscrit. Clicar
“alta de nova preinscripció”.

Dades alumne:
Revisar les dades que apareixen i si és el cas, modificar alguna que sigui errònia o hagi canviat
Donar-li acceptar

Documents a adjuntar:

Documentació obligatòria a adjuntar
Els documents a adjuntar han d’estar escanejats en el format indicat i anomenats seguint els
exemples:
-

DNI/NIE/Passaport vigent
Format document: PDF
Nom document: NúmDNI_DNI.pdf (Exemple: 99999999_DNI.pdf)

-

Fotografia actual mida carnet (176 x 220) no excedir els 15 kb
Format document: JPG.
NúmDNI_foto.jpg (Exemple: 99999999_foto.jpg)

-

Titulació requerida segons el requisit d’accés (només una opció)
- Títol oficial (TO)
- Títol homologat (TH). Credencial homologació.
- Certificat substitutori del títol (CST) o Rebut de pagament dels drets d’expedició del Títol
Oficial (provisionalment). No es una documentació vàlida el certificat de notes (CAP).
Format document: PDF
Nom document segons el cas:
- NúmDNI_TO.pdf (Exemple: 99999999_TO.pdf)
- NúmDNI_TH.pdf (Exemple: 99999999_TH.pdf)
NúmDNI_CST.pdf (Exemple: 99999999_CST.pdf)
Cas de no adjuntar aquesta documentació no podrà ser admès al màster i la seva
preinscripció restarà en llista d’espera per si es produeixen vacants.

-

Justificació escrita de la demanda (carta de motivació).
Format document: PDF
Nom del document: NúmDNI_justificacio.pdf (Exemple: 99999999_justificacio.pdf)

-

Currículum Vita actualitzat.
Nom del document: NúmDNI_CV.pdf (Exemple: 99999999_CV.pdf)

Documentació opcional per a la preinscripció
Si creieu adient, podeu adjuntar opcionalment, altres documents que considereu importants
per a la preinscripció.

Dades acadèmiques:
Us apareixerà la següent pantalla, doneu-li a acceptar

Confirmació:
Apareix informació del màster que us heu preinscrit, així com dades personals. Si tot es
correcte, clicar “confirmar”.

Documents a imprimir:
Per últim, un cop emplenades totes les dades, recordeu imprimir comprovant de
preinscripció al curs (ho necessitareu a l’hora de fer l’automatrícula).

Ja podeu donar per finalitzada la vostra preinscripció
Barcelona, febrer 2020

