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1. Sol·licitud del títol: 
 

Un cop superats els estudis universitaris conduents a l’obtenció d’una 
determinada titulació oficial, la persona interessada podrà sol•licitar 
l’expedició del corresponent títol. 
 
La sol·licitud d’expedició del títol de Màster es tramita telemàticament a 
través de la seu electrònica ENTREU de la Universitat de València. 

Important: abans d’iniciar el procediment, és convenient comprovar que el 
navegador té actives les finestres emergents. 
 
Prèviament a iniciar el tràmit, és requisit indispensable:  
1. Haver superat tots els crèdits de la titulació inclòs el Treball Fi de Màster. 
2. Per poder sol·licitar el títol, l’expedient ha d’estar en estat "Tancat en 

disposició de títol". Aquest procediment es realitza d’ofici però pots 
contactar via email a: mastmed@uv.es. 

3. Passades 24 h des del tancament de l’expedient, pots sol·licitar el títol 
telemàticament a través de: https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/ 

 Tramitació: 
Ruta d’accés al procediment: 

ENTREU  Estudiants  Sol·licitud de Títol Universitari i SET 

Instruccions per a la sol·licitud a través d’ENTREU  

Es recomana comprovar que les dades personals (nom i cognoms, 
nacionalitat, número de DNI o passaport, data, lloc i país de naixement) estan 
en l’aplicació exactament igual com apareixen en el DNI o passaport. Per a 
fer-ho, cal accedir a la Secretaria Virtual de la UV. Si s’observa que les dades 
no són coincidents, deuen contactar amb la secretaria de la Facultat perquè 
les modifiquen. 

En l’apartat “Observacions” han d’escriure nom i cognoms complets (primera 
lletra en majúscules i amb accents si és procedent).
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 Forma de Pagament: 

El pagament es realitza amb targeta de crèdit o dèbit. Una vegada realitzat 
l’abonament, no s’ha de tancar el navegador, seleccionar “Continuar”. 
El preu de la taxa d’expedició del títol s’estableix cada any en el Decret de 
Taxes de la Generalitat Valenciana, el preu de la taxa ordinària per a aquest 
curs és de 212’07 €. 

 Exempcions i bonificacions: 
S’aplicaran les exempcions i bonificacions vigents segon Decret 108/2017 i el 
Decret 1/2005 de la Generalitat Valenciana: 
Perquè s’aplique l’exempció ha d’acreditar-se amb la corresponent 
documentació. 

 Títol provisional: 
En finalitzar el procediment de sol·licitud, el/l’estudiant obté dos 
documents que pot imprimir: 

• Comprovant de la sol·licitud del títol. 
• Certificat supletori del títol. Aquest certificat és el document 

provisional que substitueix al títol definitiu, amb el mateix valor a 
efectes legals, fins que el títol oficial estiga a disposició del/la 
interessat/da. 

2. Recollida del títol. 
 

En el moment en què el títol siga emés, la persona interessada rebrà un email 
(a l’adreça de correu electrònic que figure en la sol·licitud), comunicant-li 
que pot passar por la secretaria de la Facultat de Medicina i Odontologia a 
retirar-lo. 

 
• La persona interessada, presentant el seu DNI, NIE, o passaport. 
• Mitjançant poder notarial si no poguera recollir-lo la persona 

interessada (la persona autoritzada deurà presentar juntament 
amb el poder notarial el seu DNI, NIE, o passaport). 

 
Així mateix, amb al títol es fa entrega del Suplement Europeu al Títol (SET). 
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En cas de residir fora de la província de València es pot sol·licitar la remissió 
del títol a la Delegació o Subdelegació del Govern o Oficina Consular 
espanyola més propera al municipi de residència, per ser recollit allí amb les 
mateixes condicions indicades en el paràgraf anterior. 
 
Aquesta sol·licitud ha de tramitar-se: 
 

• Mitjançant instància ordinària entregada en la secretaria de la 
Facultat de Medicina i Odontologia o per correu electrònic a 
mastmed@uv.es 

• Ha d’indicar-se l’adreça completa de la Delegació, Subdelegació 
del Govern o Oficina Consular. 

• S’ha d’adjuntar fotocòpia del DNI, NIE o passaport. 
• S’entregarà a l’interessat el rebut per al pagament de les taxes 

d’enviament i un cop rebut en la secretaria el justificant del 
pagament d’aquesta taxa es procedirà a la remissió del títol. 

La remissió del Títol a una Delegació o Subdelegació del Govern o Oficina 
Consular d’Espanya en l’estranger, previ pagament de la corresponent taxa: 
destí Espanya: 15 €; destí Europa: 30 €; resta de països: 50 €. 
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