PRIMER CURS
FULL DE PREUS

Curs 2018-2019

MÀSTER EN PSICOTERÀPIA PSICOANALÍTICA
L’import total del Màster és de 6.844 €, sense comptar les supervisions que s’hauran d’abonar a part.
Els imports vigents per al Primer Curs seran els següents:

Matrícula ..................... 3.152 €
Taxes URL ................... 361 €
TOTAL__________3.513 € (pre-inscipció 100€ a descomptar del total)
El preu recomanat per sessió de supervisió (unitat) és de 42 euros.
Termini de matriculació: de l’1 al 20 de setembre de 2018.

L’import total del curs es pot abonar en un únic pagament en el moment de formalitzar
la matrícula (amb un 20% de descompte de l’import total) o en tres terminis pre-fixats
un cop abonada la pre-inscripció de 100€: De l’1 al 20 de setembre amb la matriculació
(1.137,66€), abans del 31 de desembre de 2018 (1.137,66€) i abans del 31 de març de 2019
(1.137,66€)
Aquest pagament es pot fer efectiu a la mateixa Secretaria de Docència amb targeta, en metàl·lic,
amb taló o transferència al nº de compte: ES89 2100 0992 3302 0008 5530, especificant
sobretot el vostre nom.

St. Gervasi de Cassoles, 88-90 – 08022 Barcelona – Tel. 934.340.001 – Fax 932.110.032 – e-mail: docencia@fvb.cat

SEGON CURS
FULL DE PREUS

Curs 2018-2019

MÀSTER EN PSICOTERÀPIA PSICOANALÍTICA
Els imports vigents per al Segon Curs seran els següents:

Matrícula...................... 2.950 €
Taxes URL ................... 381 €
TOTAL _________ 3.331 € (sense comptar les supervisions que s’hauran d’abonar a part)

El preu recomanat per sessió de supervisió (unitat) és de 42 euros.
Termini de matriculació: de l’1 al 20 de setembre de 2018.

L’import total del curs es pot abonar en un únic pagament en el moment de formalitzar
la matrícula al setembre (amb un 20% de descompte de l’import total) o en tres terminis
pre-fixats: De l’1 al 20 de setembre amb la matriculació (1.110,33€), abans del 31 de
desembre de 2018 (1.110,33€) i abans del 31 de març de 2019 (1.110,33€)
Aquest pagament es pot fer efectiu a la mateixa Secretaria de Docència amb targeta, en metàl·lic,
amb taló o transferència al nº de compte: ES89 2100 0992 3302 0008 5530, especificant
sobretot el vostre nom.

En acabar tot el Pla de Formació, i per iniciar la tramitació del Diploma, s’haurà de satisfer l’import indicat per
la Universitat en concepte de drets d’expedició del títol corresponent.
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