Preus per a la prestació
de serveis acadèmics i administratius i d'altres
conceptes per al curs 2011/2012

Fonts:
- Decret 365/2011, de 12 de juliol de 2011, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de
Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2011/2012 (DOGC núm. 5920, publicat el 14 de juliol de 2011).
- Preus dels estudis propis de la UAB, adequació de determinats preus regulats pel Decret que fixa els preus per a la
prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes i preus per altres serveis (Curs acadèmic 2011/2012).

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 15 de juliol de 2011
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1. Serveis administratius (taxes de secretaria) (3)
1.1. Matrícula

Preu (€)

Assegurança Escolar (activitat acadèmica SEG)

1,12

Assegurança complementària

5,68

Assegurança mobilitat

9,50

Documentació de matrícula estudiants d'intercanvi

8,00

FN/FM (50%) (€)
(2)

Sense
descompte
Sense
descompte
Sense
descompte
Sense
descompte

66,30

33,15

Matrícula d'estudis de doctorat EEES (activitat acadèmica TEE)

381,00

190,50

Matrícula Doctorat canvi EEES

116,00

58,00

25,90

12,95

40%

40%

Gestió d'expedient acadèmic

Modificacions i ampliacions parcials de matrícula
Recàrrec per segones titulacions
Serveis específics i de suport a l'aprenentatge
Serveis específics i de suport a l'aprenentatge - Escoles Adscrites

Sense

70,00

descompte

156,48

Sense
descompte

Projecte final de carrera: es cobrarà d'acord amb els crèdits que tingui i el grau d'experimentalitat de la titulació
FN/FM (50%) (€)

1.2. Tràmits acadèmics (1)
Certificacions acadèmiques (activitat acadèmica CER)

Preu (€)

(2)

25,90

12,95

207,20

103,60

51,80

25,90

51,80

25,90

207,20

103,60

149,00

74,50

149,00

74,50

207,20

103,60

145,00

72,50

Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als
estudis de màster o doctorat, o sol·licitud d'estudi de la trajectòria
acadèmica dels titulats universitaris conforme a sistemes educatius
estrangers per a l'accés a estudis de màster o doctorat sense títol
homologat (activitat acadèmica EQT)
Estudi de l'expedient acadèmic per a la convalidació o adaptació en els
plans d'estudi no adaptats a l'EEES (activitats acadèmiques CON i SEA)
Estudi de l'expedient acadèmic per a l'adaptació, la transferència i el
reconeixement en els plans d'estudi adaptats a l'EEES (act. acad. RTC)
Estudi d'homologació de títols estrangers d'educació superior a títols de
màster universitaris i doctorats (activitat acadèmica EHT)
Examen de suficiència investigadora (estudis no adaptats a l'EEES)
(activitat acadèmica SUF)
Examen de tesi doctoral (activitat acadèmica ETD)
Expedició de la credencial acreditativa de la concessió d'homologació dels
títols estrangers a màster i doctorat (act. Acadèmica HTE)
Prova d'aptitud per a l'homologació de títols estrangers (4) (act. acad.
PRO)
Reconeixement de crèdits en els plans d'estudi de grau, en el cas
d'adaptació d'expedient acadèmic quan la UAB ha establert un acord

Sense cost

d'interdisciplinarietat i canvis d'estudis establerts en el document de
preus aprovat pel Consell Social.
Trasllat d'expedient acadèmic (activitat acadèmica TEA)
Tutoria de tesi (estudis no adaptats a l'EEES) (act. acadèmica TUT)

51,80

25,90

116,00

58,00
FN/FM (50%) (€)

1.3. Títols oficials (1)

Preu (€)

(2)
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Títols de graduat, diplomat, llicenciat, enginyer tècnic, enginyer o mestre,
màster universitari (oficial) i doctor amb Suplement Europeu al Títol i

207,20

103,60

94,00

47,00

74,60

37,30

31,10

15,55

duplicats (activitat acadèmica TIT)
Certificat d'Aptitud Pedagògica i duplicats
Certificat diploma d'estudis avançats del programa de doctorat
(DEA)(suficiència investigadora)
Suplement europeu al títol universitari (activitat acadèmica SET)

Preu (€)

1.4. Títols propis (1)
Títol de graduat superior i duplicats (activitat acadèmica TIT)

207,20

Títol de mestratge i duplicats

200,00

Títol de graduat i duplicats (activitat acadèmica TIT)

207,20

Diploma de postgrau i duplicats

180,00

Títol del Servei de Llengües (activitat acadèmica TIT)

94,00

Títol pla DURSI (activitat acadèmica TIT)

31,10

Diploma d'estudis superiors especialitzats i duplicats (DESE)

180,00

Certificat per altres estudis i mencions (CAP, Servei de Llengües i d'altres)

94,00

Certificat per altres estudis propis (expedits a l'Escola de Postgrau)

75,00

Tramesa dels títols propis, a petició de la persona interessada, dins el territori nacional

30,00

Tramesa dels títols propis, a petició de la persona interessada, fora del territori nacional

50,00

2. Estudis de grau oficials
2.1. Coeficient d'estructura docent A
Preu del crèdit (€)
Coef.

1a mat.

estruc.

2a mat.

3a mat.

Reconegut,

(+1,5 vegades)

(+3

Convalidat,

docent

Administració i Direcció d'Empreses
Administració i Direcció d'Empreses (docència en

G1

vegades)

15,16

22,74

45,48

Adaptat (25%)

3,79

anglès)
Administració i Direcció d'Empreses i Dret
Antropologia Social i Cultural
Ciència Política i Gestió Pública
Comptabilitat i Finances
Criminologia
Dret
Economia
Educació Infantil
Educació Primària
Educació Social
Empresa i Tecnologia
Estudis Anglesos
Estudis Anglesos i Estudis Clàssics
Estudis Anglesos i Llengua i Literatura Catalanes
Estudis Anglesos i Llengua i Literatura Espanyoles
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Estudis Clàssics
Estudis d'Anglès i de Francès
Estudis de Francès i de Català
Estudis de Francès i d'Espanyol
Estudis de Francès i de Clàssiques
Estudis Francesos
Filosofia
Geografia i Ordenació del Territori
Geografia i Ordenació del Territori -en xarxaHistòria
Història de l'Art
Humanitats
Llengua i Literatura Catalanes
Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Clàssics
Llengua i Literatura Catalanes i Llengua i Literatura
Espanyoles
Llengua i Literatura Espanyoles
Llengua i Literatura Espanyoles i Estudis Clàssics
Musicologia
Pedagogia
Relacions Laborals
Sociologia

2.2. Coeficient d'estructura docent B
Preu del crèdit (€)
Coef.

1a mat.

estruc.

2a mat.
(+1,5 vegades)

docent

Arqueologia

G2

3a mat.

Reconegut,

(+3

Convalidat,

vegades)

21,46

32,19

64,38

Adaptat (25%)

5,37

Biologia
Biologia Ambiental
Bioquímica
Biotecnologia
Ciències Ambientals
Ciència i tecnologia dels aliments
Comunicació Audiovisual
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
Enginyeria Informàtica i Grau en Matemàtiques
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Química
Estadística Aplicada
Estudis de l'Àsia Oriental (Japonès)
Estudis de l'Àsia Oriental (Xinès)
Física
Física i Matemàtiques
Física i Química
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Genètica
Geologia
Gestió Aeronàutica
Logopèdia
Matemàtiques
Microbiologia
Nanociència i Nanotecnologia
Periodisme
Psicologia
Publicitat i Relacions Públiques
Química
Traducció i Interpretació (Alemany)
Traducció i Interpretació (Anglès)
Traducció i Interpretació (Francès)
Traducció i Interpretació (Francès) i Llicenciat en
Filologia Francesa

2.3. Coeficient d'estructura docent C
Preu del crèdit (€)
Grau

1a mat.

exper.

2a mat.

3a mat.

Reconegut,

(+1,5 vegades)

(+3

Convalidat,

vegades)

Ciències Biomèdiques

G3

23,72

35,58

71,16

Adaptat (25%)

5,93

Fisioteràpia
Infermeria
Medicina
Veterinària

3. Estudis de màster universitari
3.1. Coeficient d'estructura docent III - M3
Preu del crèdit (€)
1a mat.

2a mat.
(+1,5 vegades)

3a mat.

Reconegut,

(+3

Convalidat,

vegades)

Tots els impartits a la UAB, excepte els detallats a
continuació.

31,42

Adaptat (25%)

47,13

94,26

7,86

2a mat.

3a mat.

Reconegut,

(+1,5 vegades)

(+3

Convalidat,

3.2. Coeficient d'estructura docent acordat per la UAB - M2
1a mat.

vegades)

Gestió dels Recursos Humans en les Organitzacions

57,84

86,76

173,52

2a mat.

3a mat.

(+1,5 vegades)

(+3

Adaptat (25%)

14,46

3.3. Coeficient d'estructura docent acordat per la UAB - M5
1a mat.

vegades)

Gestió Aeronàutica

60,99

91,49

182,97

Reconegut,
Convalidat,
Adaptat (25%)

15,25
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3.4. Màsters interuniversitaris no coordinats per la UAB i Erasmus Mundus detallats
Abonaran el preu per crèdit que es determini en el marc dels seus

Preu del crèdit acordat per conveni

respectius convenis reguladors.
Food of Life (EMFOL)
International Masters in Natural Language Processing
and Human Language Technology (IM in NLP & HLT)
Joint European Master Programme in Environmental
Studies (JEMES)
Mathematical Modelling in Engineering: Theory, Numerics, Applications
(MathMods)
Models and methods of quantitative economics (QEM)
MUNDUS MAPP - Public policy
Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics
(EUROPHOTONICS)
Salut i Benestar Comunitari (PHOENIX EM - Dynamics of Health and
Welfare)

3.5. Màsters universitaris per als estudiants estrangers no residents
Grau

1a mat.

exper.

2a mat.

3a mat.

Reconegut,

(+1,5 vegades)

(+3

Convalidat,

vegades)

Adaptat (25%)

Màsters universitaris coordinats per la UAB

X3

109,98

164,97

329,94

27,50

Màster Universitari en Gestió Aeronàutica

X3

109,98

164,97

329,94

27,50

X3

109,98

164,97

329,94

27,50

Màster Universitari en Gestió dels Recursos Humans en
les organitzacions

4. Estudis de diplomatura/llicenciatura/enginyeria
4.1. Grau d'experimentalitat 1
Preu del crèdit (€)
Grau

1a mat.

exper.

2a mat.

3a mat.

Reconegut,

(+1,5 vegades)

(+3

Convalidat,

vegades)

Dip. en Relacions Laborals

1

11,80

17,70

35,40

Adaptat (25%)
2,95

Llic. en Antropologia Social i Cultural
Llic. en Ciències del Treball
Llic. en Ciències Polítiques i de l'Administració
Llic. en Dret
Llic. en Filologia Anglesa
Llic. en Filologia Catalana
Llic. en Filologia Clàssica
Llic. en Filologia Francesa
Llic. en Filologia Francesa i Traducció
i Interpretació (Francès)
Llic. en Filologia Hispànica
Llic. en Filosofia
Llic. en Història
Llic. en Història de l'Art
Llic. en Història i Ciències de la Música
Llic. en Humanitats
Llic. en Sociologia
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Llic. en Teoria de la Literatura i Lit. Comparada

4.2. Grau d'experimentalitat 2
Preu del crèdit (€)
Grau

1a mat.

exper.

2a mat.

3a mat.

Reconegut,

(+1,5 vegades)

(+3

Convalidat,

vegades)

Dip. en Ciències Empresarials

2

12,13

18,20

36,39

Adaptat (25%)
3,03

Dip. en Educació Social
Dip. en Mestre Especialitat Educació Especial
Dip. en Mestre Especialitat Educació Física
Dip. en Mestre Especialitat Educació Infantil
Dip. en Mestre Especialitat Educació Musical
Dip. en Mestre Especialitat Educació Primària
Dip. en Mestre Especialitat Llengua Estrangera
Llic. en Administració i Direcció d'Empreses
Llic. en Administració i Direcció d'Empreses i Dret
Llic. en Criminologia
Llic. en Documentació
Llic. en Economia
Llic. en Geografia
Llic. en Investigació i Tècniques de Mercat
Llic. en Pedagogia
Llic. en Periodisme
Llic. en Psicologia
Llic. en Psicopedagogia
Llic. en Publicitat i Relacions Públiques
Llic. en Traducció i Interpretació (Alemany)
Llic. en Traducció i Interpretació (Anglès)
Llic. en Traducció i Interpretació (Francès)
Llic. en Traducció i Interpretació (Francès) i Filologia
Francesa

4.3. Grau d'experimentalitat 3
Preu del crèdit (€)
Grau

1a mat.

exper.

2a mat.

3a mat.

Reconegut,

(+1,5 vegades)

(+3

Convalidat,

vegades)

Dip. en Estadística

3

16,71

25,07

50,13

Adaptat (25%)
4,18

Dip. en Turisme
Eng. en Informàtica
Eng. en Informàtica i Llicenciatura en Matemàtiques
Eng. Tec. de Telecomunicacions (Sistemes Electrònics)
Eng. Tec. Industrial (Electrònica Industrial)
Eng. Tec. Industrial (Química Industrial)
Eng. Tec. Informàtica de Gestió
Eng. Tec. Informàtica de Sistemes
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Llic. en Ciències Ambientals
Llic. en Comunicació Audiovisual
Llic. en Estudis d'Àsia Oriental
Llic. en Física
Llic. en Matemàtiques

4.4. Grau d'experimentalitat 4
Preu del crèdit (€)
Grau

1a mat.

exper.

2a mat.

3a mat.

Reconegut,

(+1,5 vegades)

(+3

Convalidat,

vegades)

Dip. en Fisioterapia

4

17,15

25,73

51,45

Adaptat (25%)
4,29

Dip. en Infermeria
Dip. en Logopèdia
Dip. en Podologia
Dip. en Teràpia Ocupacional
Eng. de Telecomunicació
Eng. dels Materials
Eng. en Electrònica
Eng. en Química
Llic. en Biologia
Llic. en Bioquímica
Llic. en Biotecnologia
Llic. en Ciència i Tecnologia dels Aliments
Llic. en Geologia
Llic. en Medicina
Llic. en Química
Llic. en Veterinària

5. Estudis oficials no reformats (no estructurats en crèdits)
Preu del crèdit (€)
Grau

1a mat.

exper.

2a mat.

3a mat.

Reconegut,

(+1,5 vegades)

(+3

Convalidat,

vegades)

Adaptat (25%)

Per curs complet

N/C

865,84

1.298,76

2.597,52

216,46

Per assignatures soltes (anuals)

N/A

220,85

331,28

397,53

55,21

Per assignatures soltes (quatrimestrals)

N/A

110,41

165,62

198,74

27,60

Grau

1a mat.

2a mat.

3a mat.

(+1,5

(+300%)

6. Estudis propis
Graduat S. en Estudis Internacionals i Interculturals (en procés
d'extinció)
Graduat en Gestió Aeronàutica (en procés d'extinció)

6.1. Estudis que s'imparteixen a les escoles adscrites
pertanyents a la FUAB
Diplomat en Turisme (procés extinció)
Grau en Turisme
Graduat S. en Arxivística i Gestió de Documents (procés
d'extinció)

exper.

vegades)

I

36,75

55,13

110,25

D

90,22

135,33

270,66

Grau

1a mat.

2a mat.

3a mat.

(+1,5

(+3 vegades)

exper.

vegades)

_

73,66

73,66

73,66

G1

73,66

73,66

73,66

A

67,41

67,41

67,41
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Graduat en Direcció Hotelera

H

88,16

88,16

88,16

Graduat en Prevenció i Seguretat Integral (procés d'extinció)

6

74,93

74,93

74,93

G1

84,95

84,95

84,95

Grau

1a mat.

2a mat.

3a mat.

(+1,5

(+3 vegades)

Grau en Prevenció i Seguretat Integral

6.2. Estudis de grau que s'imparteixen a les escoles
adscrites (preus públics)

exper.

vegades)

Arts i Disseny

G1

Disseny

G2

Educació Infantil

G1

Enginyeria Elèctrica

G2

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

G2

Enginyeria Mecànica

G2

Enginyeria en Organització Industrial

G2

Fisioteràpia

G3

Gestió d'Empreses

G1

Infermeria

G3

Informàtica i Serveis

G2

Logopèdia

G2

Podologia

G2

Prevenció i Seguretat Integral

G1

Teràpia Ocupacional

G3

Turisme

G1

6.3. Estudis de màsters que s'imparteixen a les
escoles adscrites pertanyents a la FUAB
Arxivística i Gestió de Documents
Gestió de Riscos Tecnològics i Laborals
Prevenció i Gestió de Riscos a la Comunitat

6.4. Mencions

Grau

1a mat.

exper.

2a mat.

3a mat.

(+1,5

(+3 vegades)

vegades)

L

68,05

68,05

68,05

M3

85,99

85,99

85,99

M3

85,99

85,99

85,99

Grau

1a mat.

2a mat.

3a mat.

(+1,5

(+3 vegades)

exper.

vegades)

Estudis d'Anglès Professional

I

36,75

55,13

110,25

E

31,20

46,80

93,60

C

15,01

22,52

45,03

M

13,93

20,90

41,79

Estudis Internacionals i Interculturals (Amèrica Llatina) (En
procés d'extinció)
Estudis Internacionals i Interculturals (Mediterrània)
(En procés d'extinció)
Bioestadística (En procés d'extinció)
Enginyeria Matemàtica (En procés d'extinció)
Matemàtiques per a l'Economia (En procés d'extinció)
Ensenyament de l'Anglès en l'Educació
Infantil i Primària
Ensenyament del Francès en l'Educació
Infantil i Primària
Ordenació i Gestió del Territori
Arqueologia Clàssica i Ciències de l'Antiguitat i de
l'Edat Mitjana
Estudis Alemanys Aplicats
Estudis d'Art
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Estudis d'Humanitats (En procés d'extinció)
Filosofia i Pensament
Història Moderna i Contemporània
Llengua i Lit. Catalanes
Llengua i Lit. Espanyoles
Llengua i Lit. i Cultura Franceses
Llengua, Lit. i Civilització Angleses
Llengua, Literatura i Civilització Clàssiques
Llengües i Cultures Romàniques
Prehistòria, Arqueologia, Hist. Antiga i Hist. Medieval

6.5. Mencions (equiparacions)
Per a l'equiparació necessària per a completar el nombre total de crèdits de la Menció:
Preu del crèdit (€)
a) si corresponen a assignatures fetes en la titulació base

25% del preu públic

b) si no s'ha obtingut en la titulació base

el mateix preu que per a la menció cursada

c) crèdits de mencions vinculades a titulacions pròpies de la UAB

el mateix preu que per a la titulació pròpia

7. Estudis per a estudiants visitants (sense validesa acadèmica)
Preu crèdit (€)
Estudis de primer i segon cicle (els centres adscrits de la UAB determinaran els seus preus)

85,00

Estudis de grau i de màster (els centres adscrits de la UAB determinaran els seus preus)

106,25

Estudiants visitants en el marc del conveni amb ESMUC (Llicenciatura en Història i Ciències de la Música

11,80

8. Assignatures de lliure elecció
Preu del crèdit (€)
Grau

1a mat.

2a mat.
(+1,5 vegades)

exper.

3a mat. Reconegut,
(+3

Convalidat,

vegades) Adaptat (25%)

8.1. General (Assignatures Campus) (1)

2

12,13

18,20

36,39

3,03

9

16,93

25,40

50,79

4,23

8.3. Campus Global

2

12,13

18,20

36,39

3,03

8.4. Intracampus

2

12,13

18,20

36,39

3,03

9

16,93

25,40

50,79

4,23

Q

97,12

145,68

291,36

24,28

4

17,15

25,73

51,45

4,29

8.2. Intercampus - Autònoma Interactiva
(grau experimentalitat 2 de la UOC)

8.5. Metacampus
(grau experimentalitat 2 de la UOC)

8.6. EU Salesiana de Sarrià
Didàctica a l'enginyeria
Tècniques i habilitats comunicatives i socials

8.7. EU Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat
Català tècnic (oferta UAB 5)
Ergonomia (oferta UAB 5)
Fisioteràpia pràctica on-mail (oferta UAB 10)
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(1) El concepte 'General' assoleix totes les Assignatures d'Universitat de lliure elecció, excepte les incloses als apartats 10.2,
10.3, 10.4, 10.5, 10.6 i 10.7

9. Activitats de lliure elecció
Preu (€)
Per l'aprovació fins a un màxim de 10 activitats

200,00

Per l'aprovació d'11 a 50 activitats

300,00

Per l'aprovació de 51 activitats en endavant

400,00

10. Despeses de gestió per l'impagament de la matrícula
Fins a 3 mesos des de la formalització de la matrícula, per als estudiants amb pagament en un únic
termini o des de la data de formalització de la matrícula i/o de la data fixada pel pagament del 2n
termini, pels estudiants amb pagament ajornat, així com pels rebuts impagats en concepte de
modificació de matrícula

(€)
10% de
l'import
pendent
15% de

Superior a 3 mesos i fins a 6 mesos

l'import
pendent
20% de

Superior a 6 mesos

l'import
pendent

S'afegirà el 0,6% de l'import de cada rebut en concepte de despeses bancàries (mínim 0,60€)

11. Cost de la docència

(€)

Grau d'experimentalitat 1

80,81

Grau d'experimentalitat 2

78,91

Grau d'experimentalitat 3

107,75

Grau d'experimentalitat 4

126,34

Màsters UAB

157,92

Coeficient d'estructura acadèmica A

101,01

Coeficient d'estructura acadèmica B

134,69

Coeficient d'estructura acadèmica C

157,92

12. Aplicació de preus i gratuïtats/descomptes: ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ) i ( 4 )
(1) Aquests preus entren en vigor a partir de l'1 d'octubre de 2011, excepte la sol·licitud d'adaptació, la sol·licitud de
transferència i reconeixement i la tutoria de tesi per al curs 2011/2012, que entren en vigor a partir de la publicació del decret
de preus públics.
(2) La condició de família nombrosa (FN) i de família monoparental (FM) s'ha de complir a la data d'inici de la prestació de l'activitat
acadèmica. Aquesta data correspon al dia de la formalització de la matrícula. Els descomptes als beneficiaris únicament són d'aplicació
als conceptes que es detallen.
(3) Altres gratuïtats: La condició per a l'exempció o bonificació s'ha de complir a la data d'inici de la prestació de l'activitat acadèmica.
Aquesta data correspon al dia de la dia de la formalització de la matrícula.

· Gratuïtats a persones discapacitades (amb un grau mínim del 33%)
S’aplica gratuïtat a tots els conceptes (serveis acadèmics i serveis administratius) que el Decret de preus públics de la Generalitat de
Catalunya estableix. La gratuïtat s’aplica als crèdits matriculats per primera vegada i als crèdits repetits. No han d’abonar el recàrrec
del 40% per a cursar una segona titulació.
Han d’abonar l’assegurança escolar i el preu fixat pels serveis específics i de suport a l'aprenentatge.
La gratuïtat s’aplica als estudiants que cursin estudis oficials homologats i no s’aplica als estudiants que cursin estudis propis.
Els estudiants han de presentar el certificat expedit o validat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o organisme
equivalent d’altres Comunitats Autònomes de l’Estat Espanyol.
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· Gratuïtats a persones víctimes del terrorisme, així com al cònjugue i als fills
S’aplica gratuïtat a tots els conceptes (serveis acadèmics i serveis administratius) que el Decret de preus públics de la Generalitat de
Catalunya estableix. La gratuïtat s’aplica als crèdits matriculats per primera vegada i als crèdits repetits. No han d’abonar el
recàrrec del 40% per a cursar una segona titulació.
Han d’abonar l’assegurança escolar i el preu fixat pels serveis específics i de suport a l'aprenentatge.
La gratuïtat s’aplica als estudiants que cursin estudis oficials homologats i no s’aplica als estudiants que cursin estudis propis.
Els estudiants han de presentar la resolució administrativa corresponent

· Gratuïtats a persones més grans de 65 anys i que no disposin d'un títol universitari

S'aplica gratuïtat al preu públic establert per l'expedició del títol i no s'aplica a la resta dels serveis administratius. Pel que fa als
serveis acadèmics, la gratuïtat s'aplica als crèdits matriculats per primera vegada (no s'aplica als crèdits repetits). No han d'abonar
el recàrrec del 40% per a cursar una segona titulació. Han d'abonar el preu públic corresponent a la gestió de l'expedient acadèmic.
També han d'abonar el preu fixat pels serveis específics i de suport a l'aprenentatge. .
La gratuïtat s'aplica als estudiants que cursin estudis oficials homologats i no s'aplica als estudiants que cursin estudis propis.

· Gratuïtats a persones víctimes de violència de gènere
S'aplica gratuïtat a tots els conceptes (serveis acadèmics i serveis administratius) que el Decret de preus públics de la Generalitat de
Catalunya estableix. La gratuïtat s'aplica als crèdits matriculats per primera vegada i als crèdits repetits. No han d'abonar el
recàrrec del 40% per a cursar una segona titulació.
Han d'abonar l'assegurança escolar i el preu fixat pels serveis específics i de suport a l'aprenentatge. .
La gratuïtat s'aplica als estudiants que cursin estudis oficials homologats i no s'aplica als estudiants que cursin estudis propis. Aquesta
condició s'acredita mitjançant la presentació de resolució judicial, així com del llibre de família en el cas dels fills/es dependents.

(4) L'adaptació curricular que requereixi aquesta prova d'aptitud es valorarà en crèdits ECTS per la Universitat. El/l'estudiant
abonarà, a més de l'import de la prova, el preu dels crèdits corresponents, d'acord amb els imports establerts en el Decret de preus
públics.
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