MÀSTERS PROPIS 2020/2021
Els estudis de màsters propis estan regulats per les normatives acadèmiques de formació
permanent de la UAB i les pròpies de l’Escola.
Els màsters que oferta l’Escola per any 2020/2021 són:

Edició

Màsters

12

Atenció d’Infermeria al Nen i a l’Adolescent
Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes
Cardiovasculars
Infermeria Gerontològica i Geriàtrica

12

Infermeria Intensiva

12

Infermeria Oncològica

13

Infermeria Perioperatòria

12

Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental

10
11

Preinscripció
Per a ser admès a un dels màsters de l’Escola és imprescindible fer la preinscripció
online, tenir els requisits d’accés estipulats per a cada màster i adjuntar la documentació
obligatòria.
Per efectuar la preinscripció cal seguir els passos del tutorial de preinscripció.

INFORMACIÓ GENERAL
Acreditació
Denominació del títol propi: màster en (nom del curs) per la UAB. Preu segons taxes UAB vigents.
Certificat de l’EUI-Sant Pau amb qualificació i crèdits curs (gratuït).

Màsters

Dates
preinscripció

Preinscripció i
documentació a adjuntar

Admissió i reserva de plaça
-A mitjans i a finals de cada mes es comunicarà per correu
electrònic la notificació d’admissió.

Preinscripció online al web
http://eui.santpau.cat

AINA
ICAPPC
IGG

Del
17/02/2020
al
02/07/2020

II
IO

IP
IPSM

Del
20/05/2020
al
02/07/2020

Documentació a adjuntar:
• DNI o Passaport vigent.
• Fotografia actual (mida
carnet 176x220).
• Títol universitari segons
el requisit d'accés.
• Justificació escrita de la
demanda.
• Curriculum vitae
actualitzat.

-Per reservar plaça en el màster admès, s’ha d’efectuar un
pagament de 150€, en el termini d’una setmana, mitjançant el
document abonaré adjunt en el correu de notificació d’admissió.
-Cas de no abonar els 150€ en el termini establert, la reserva
de plaça no es efectiva.
-Les persones que hagin efectuat la reserva de plaça, el 7 de
juliol rebran, per correu electrònic la informació de com fer
l’automatrícula.

Períodes d’automatrícula
Amb ajut:
Si us matriculeu del 09/07/2020 al
16/07/2020, l'import a abonar serà:
• Infermeria Perioperatòria / Infermeria
Intensiva: 3.948 €
• Resta de màsters: 3.572 €
Exalumnes
• Infermeria Perioperatòria / Infermeria
Intensiva: 3.948 €
• Resta de màsters: 3.572 €
Sense ajut:
Si us matriculeu del 20/07/2020 al
22/07/2020, l'import a abonar serà:

El 7 de juliol es comunicarà per correu electrònic la notificació
d’admissió, així com la informació de com fer l’automatrícula.

AINA: Atenció d’Infermeria al Nen i a l’Adolescent
ICAPPC: Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars
IGG: Infermeria Gerontològica i Geriàtrica
II: Infermeria Intensiva

• Infermeria Perioperatòria / Infermeria
Intensiva: 4.200 €
• Resta de màsters: 3.800 €
Nota: A l’import a abonar de matrícula
s’ha de descomptar els 150€ abonats
per reserva de plaça, si és el cas.

IO: Infermeria Oncològica
IP: Infermeria Perioperatòria
IPSM: Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental

Forma de pagament
Pagament global: es domiciliarà l’import total durant la primera quinzena d’agost.
Pagament ajornat: s’abonarà en tres terminis:
-durant la 1a setmana d’agost es domiciliarà el 50% de la matrícula.
-a l’inici d’octubre (1r dia laborable) es domiciliarà el 25% de la matrícula.
-a l’inici de desembre (1r dia laborable) es domiciliarà el 25% restant de la matrícula.

Admissió i matrícula
Les persones admeses que no formalitzin l’automatrícula en els terminis establerts,
perdran la seva plaça i automàticament serà adjudicada a les persones en llista d’espera.
L’import abonat per reserva de plaça en cas de no formalitzar l’automatrícula en els
terminis establerts, no serà retornat.
Les persones en llista d’espera rebran una notificació per correu electrònic i seran
avisades de la seva admissió en el moment que es produeixi una vacant.
Del 3 al 10 de setembre, les persones matriculades han de portar de forma presencial a
la secretaria de l’Escola l’original i una fotocòpia del DNI i títol d’accés, així com el
certificat de titularitat bancari del compte que han fet constar a la matrícula per la
domiciliació de rebuts.
També s’ha de lliurar la resta de documentació que consta al web:
http:eui.santpau.cat/masters/matriculació
En cas de causar baixa un cop formalitzada la matrícula, l’estudiant haurà d’abonar
l’import total de la mateixa, incloses les fraccions que poguessin quedar pendents. No
serà retornat cap import que hagi estat abonat (més informació http:/eui.santpau.cat/gestió
acadèmica/normativa econòmica).
De conformitat amb l’article 15 de la Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes de
la UAB aprovada pel Consell de Govern el 10/12/2014, l’estudiant ha d’acreditar que té
subscrita una pòlissa d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil abans de l’inici
de curs (abans d’automatrícular-se es donarà informació de l’assegurança que ofereix la
UAB).

Convalidacions
Les persones que hagin cursat i superat anteriorment una diplomatura de Postgrau en
aquesta Escola adient als màsters actuals, podran sol•licitar la convalidació al màster
corresponent.
Una vegada resolta la seva sol·licitud s’informarà del procés de preinscripció i matrícula
que es farà de manera presencial.
Barcelona, 17 de febrer de 2020

