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PRIMER CURS 
 

MATRÍCULA i CONDICIONS D’ADMISSIÓ CURS 2022-2023 
 

 

 

MÀSTER EN PSICOTERÀPIA PSICOANALÍTICA CONTEMPORÀNIA 

 

 

1. La Secretaria acadèmica informarà dels horaris de les assignatures i dels preus del Curs i concertarà 

amb el sol·licitant una entrevista amb el Director del Màster. 

 

2. El sol·licitant complimentarà el formulari de preinscripció i per a que aquesta adquireixi validesa, 

el sol·licitant haurà de fer efectiva la Taxa de preinscripció i presentar un currículum professional 

acompanyat d’una fotografia de carnet. 

 

3. En el moment de la preinscripció s’abonarà la part del import total de la matrícula indicada en el 

full adjunt. Tot i això, aquest abonament no implicarà l’obligatorietat, per part del Institut 

Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer, d’acceptar a l’estudiant pre-inscrit. 

 

L’import de la preinscripció només es retornarà en cas de que la Direcció no accepti la sol·licitud 

de l’estudiant. En cas que sigui l’estudiant qui renunciï fora del termini fixat, perdrà el dret a que 

li sigui retornat l’esmentat import. 

 

4. A partir del dia 1 febrer els estudiants pre-inscrits al Màster podran iniciar els tràmits de Matrícula. 

En el moment d’abonar la quantitat restant de Matrícula, serà imprescindible la presentació de 1 

fotocopia del Títol Acadèmic, comprovant del Col·legi Professional al qual està adscrit, 1 fotocopia 

del Documento Nacional de Identitat o Passaport i 1 fotografia de carnet.  

 

En cas que un estudiant decidís no seguir el Màster una vegada 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. Al finalitzar tot el Pla de Formació, i per a iniciar la tramitació del Títol de Màster, haurà abonar-se 

l’import indicat per la Universitat Ramon Llull en concepte de drets d’expedició del títol 

corresponent. 
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