MATRÍCULA I CONDICIONS D'ADMISSIÓ

CURS 2020-2021

EXPERT UNIVERSITARI EN PSICOTERÀPIA BREU
1. La Secretària informarà de tot el que correspon al funcionament general dels Cursos. S’haurà d’omplir
una fitxa de pre-inscripció i presentar un currículum professional acompanyat d'una fotografia de
carnet.
2. Un cop realitzada l'entrevista amb el Cap d'Estudis, i perquè la pre-inscripció adquireixi validesa, el
sol·licitant haurà de fer efectiva la Taxa de pre-inscripció.
3. En el moment de la pre-inscripció s'abonarà la quantitat indicada al punt 5 d'aquest full. Malgrat tot,
aquest abonament no implicarà l'obligatorietat, per part del Departament de Docència, d'acceptar
l'estudiant pre-inscrit.
L'import de la pre-inscripció només es retornarà cas que la direcció no accepti la sol·licitud de
l'estudiant. En el cas que sigui l'estudiant qui hi renunciï fora del termini fixat, perdrà el dret a que li
sigui retornat l'esmentat import.
El dia 31 de juliol es tancarà el primer termini per formalitzar les pre-inscripcions del Curs 2020-2021
4. A partir del dia 2 de setembre estaran a disposició dels alumnes pre-inscrits les llistes d'admesos per
realitzar el Curs, i fins el dia 20 de setembre restarà oberta la Matrícula. En el moment d'abonar la
quantitat restant de Matrícula, serà imprescindible la presentació de 2 fotocòpies compulsades del Títol
Acadèmic, 2 fotocòpies del D.N.I. i el lliurament d’1 fotografia de carnet.
En el cas que un estudiant decideixi no seguir els Cursos un cop hagi abonat l'import corresponent,
només es retornarà la part proporcional de l’import total, si comunica per escrit la seva decisió
en un període màxim de 60 dies després de l’inici del curs. L’import de les taxes no es retornarà
en cap cas.
5. L’import total de l’Expert Universitari és de 2.600 €
Els imports vigents per aquest curs seran els següents:

Matrícula: ...................... 2.422,50 € (Pre-inscripció = 100 €, a descomptar del total)
Taxes URL: ................... 177,50 €
TOTAL ____________ 2.600,00 €
L’import total del curs es pot abonar en un únic pagament en el moment de formalitzar la
matrícula al setembre o en tres terminis pre-fixats un cop abonada la pre-inscripció de 100€: Del
2 al 20 de setembre amb la matriculació (833,33€), abans del 31 de desembre (833,33€) i
abans del 31 de març (833,33€)
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.

6. 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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