PREUS MÀSTERS PROPIS 2019/20
Preu matrícula

Crèdits
ECTS

Hores

Preu
matrícula

Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent

60

1500

3.800€

Infermeria de Cures Avançades a la Persona
amb Problemes Cardiovasculars

60

1500

3.800€

Infermeria Gerontològica i Geriàtrica

60

1500

3.800€

Infermeria Intensiva

60

1500

4.200€

Infermeria Oncològica

60

1500

3.800€

Infermeria Perioperatòria

60

1500

4.200€

Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental

60

1500

3.800€

Màsters

Nota: Abans de fer qualsevol tràmit és convenient consultar la informació a la pàgina web: http://eui.santpau.cat

Ajuts EUI a la matrícula
Per aquest curs 2019/20 l’EUI - Sant Pau atorgarà uns ajuts en funció de:
Exalumnes EUI - Sant Pau:
L’import a abonar de matrícula serà;
• Infermeria Perioperatòria / Infermeria Intensiva: 3.696 €
• Resta de màsters: 3.344 €
Alumnes matriculats per 1a vegada a EUI - Sant Pau:
Si la formalització de matrícula es realitza abans del 17/07/2019, l'import a abonar serà:
• Infermeria Perioperatòria / Infermeria Intensiva: 3.948 €
• Resta de màsters: 3.572 €
Informació general
Per a que la matrícula sigui vàlida, a més de reunir els requisits acadèmics i d’haver lliurat la
documentació requerida, s’ha d’haver abonat la totalitat de l’import de matrícula establert,
independentment de la forma de pagament escollida (global o fraccionat)
Per ampliar informació consultar Normativa econòmica màsters

Formes de pagament
Els pagaments de matrícula seran per domiciliació bancària i l’estudiant haurà de ser titular o cotitular
de compte bancari
Els pagaments es poden fer de dues maneres:
-

Pagament global
A primers d’agost - Es domiciliarà l’import total de la matrícula.

-

Pagament fraccionat:
A primers d’agost – Es domiciliarà l’import corresponent al 50% de la matrícula.
L’ 01/10/2019 – Es domiciliarà l’import corresponent al 25% de la matrícula.
El 02/12/2019 – Es domiciliarà l’import corresponent al 25% restant de la matrícula

Gestió de l’impagament de la matrícula
Cas de no fer efectiu qualsevol pagament quan correspongui, s’aplicaran els mateixos criteris
aprovats per la UAB i es cobrarà el recàrrec estipulat per a cada rebut impagat que s’anirà
incrementant en funció dels mesos que es triguin en pagar, d’acord amb l’escalat que s’indica a
continuació:
Per al curs 2019/20 són:
- 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 fixada pel pagament del 1r, 2n i 3r termini, per als estudiants
amb pagament aplaçat: 7% de recàrrec sobre l'import pendent.
- Superior a 3 mesos i fins a 6 mesos: 11% de l'import pendent.
- Superior a 6 mesos: 15% de l'import pendent.
Si la causa de la devolució del rebut és imputable a un error de l’entitat bancària on estan domiciliats
els rebuts, l’estudiant podrà presentar una justificació signada i segellada per dita entitat en un termini
de 10 dies i no s’aplicarà el recàrrec de devolució. Els rebuts impagats es tornaran a presentar a
l’entitat bancària amb els recàrrecs corresponents incrementats en el termini de 10 dies.
El fet de no pagar la matrícula en els terminis fixats comporta l'estat de morositat econòmica de
l'expedient. Serà imprescindible l’abonament de qualsevol pagament pendent, més la quantitat
addicional de recàrrec vigent, com a condició prèvia per a la formalització de la nova matrícula i/o per
a la sol·licitud de qualsevol servei acadèmic (certificats, etc.).
Barcelona, març 2019

