Preus dels serveis acadèmics del curs 2017-18
(Decret 88/2017, de 4 de juliol)

Preus per serveis de caràcter docent

Preus de serveis de caràcter no docent

Crèdit Grau de Física

35,77 €

Assegurança escolar (obligatòria per a menors de 28 anys)

Crèdits Grau d’Enginyeria Electrònica Telecomunicació

39,53 €

Certificació acadèmica

27,27 €

Gestió d’expedient per a matrícula semestral*

54,54 €

Crèdit convalidat/adaptat/reconegut

15% preu crèdit

1,12 €

Crèdit matriculat per 2a vegada

44,18 €

Gestió d’expedient per a matrícula anual*

69,80 €

Crèdit matriculat per 3a vegada o més

95,71 €

Preparació de documentació per a legalització (programes
d’assignatures i plans d’estudis)

30,00 €

Crèdit Màsters Oficials

65,87 €

Preinscripció de màsters oficials

30,21 €

Diploma d’Estudis Avançats (DEA)

78,55 €

Serveis específics i de suport a l’aprenentatge

70,00 €

Estudis d’equivalència de títol d’estudis estrangers per
a accés a estudis de màster o doctorat

218,15 €

Sol·licitud de convalidació, adaptació i reconeixement de
crèdits

54,54 €

Examen de Tesi Doctoral

156,87 €

Tramesa del Títol a Oficina Consular

20,00 €

Matrícula Doctorat EEES

401,12 €

Tramesa Títol a Delegació de Govern

40,00 €

Matrícula Tutoria Doctorat (RD 778/98)

122,13 €

Trasllat d’expedient

54,54 €

Suplement Europeu del Títol
Títol de Graduat, Doctor, Màster i duplicat

32,75 €
218,15 €

* Tots els ensenyaments oficials tenen matrícula semestral, excepte els doctorats


Els beneficiaris del Carnet de Família Nombrosa General i Especial gaudiran d’un descompte del 50 i 100% respectivament, de l’import de les taxes. Per a la seva aplicació hauran de presentar el títol de
Família Nombrosa, original o compulsat, en vigor en el moment de sol·licitar el servei.



El pagament de les taxes es pot fer directament a la Secretaria amb targeta de crèdit o a qualsevol oficina de les entitats col·laboradores (La Caixa, BBVA-CX i Banco Santander) amb un rebut que s’ha de
recollir prèviament a la Secretaria.



L’import de la matrícula té diverses modalitats de pagament, consulteu la seva normativa econòmica pròpia.

