PREUS GRAU EN INFERMERIA 2021/2022
Preu públic de la matrícula
El preu públic de la matrícula el determina anualment el Govern de la Generalitat de Catalunya en el Decret
de preus públics. Així mateix, el Consell Social de la UAB fixa altres preus no especificats en aquest Decret.
DOGC Núm. 8447 – 01.07.2021. Decret 300/2021, de 29 de juny
Serveis acadèmics de caràcter
docent

Bonificacions o exempcions
Preu/crèdit

(coeficient d’estructura docent C)

Preu crèdits ECTS per 1a matrícula

27,67 €

Preu crèdit per 2a matrícula

34,17 €

Preu crèdit per 3a matrícula

74,05 €
102,52 €

Preu crèdit per 4a matrícula
Reconeixement, adaptació o
(*)
convalidació (20% del preu del crèdit)

Beca MECE
(1)
condicional

FN general

FN especial i
PD

100%
(per 1a
matrícula)

50%

100%

50%

100%

50%

100%

50%

100%

50%

100%

No es beca

5,.53 €

(*) No abonaran aquesta taxa els estudiants que reconeguin crèdits dels estudis de grau en Infermeria
cursats a centres de la UAB (propis o adscrits)

Bonificacions o exempcions
Serveis
acadèmics
administratiu

de

caràcter

Preus

Beca MECE
(1)
condicional

FN general

FN especial i
PD

Gestió d’expedient acadèmic, matrícula
anual

69,80 €

50%

100%

Modificacions i ampliacions de matrícula

27,27 €

50%

100%

Estudi d’expedient acadèmic per a
convalidació, adaptació, transferència i
reconeixement de plans d’estudis.

54,54 €

50%

100%

Trasllat d’expedient acadèmic

º54,54 €

50%

100%

Prova d’aptitud per a l’homologació de títols
152,66 €
estrangers

50%

100%

No es beca

FN = Família nombrosa; PD = Persones amb discapacitat (amb un grau mínim del 33%)
La condició de FN i PD s’ha d’acreditar, segons els cas, mitjançant la presentació del títol de família
nombrosa o qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent.
(1)

Gaudirà, provisionalment, de gratuïtat de l'import de les primeres matrícules sempre que compleixi els
requisits econòmics i acadèmics en el moment de la matrícula i hagi obtingut una beca en el curs anterior o
bé presenti abans de la matrícula l'acreditació de caràcter econòmic emesa per l’AGAUR.

Altres preus per serveis acadèmics i administratius
Assegurança Escolar

1,12 €

Assegurança Complementària

4,48 €

Assegurança Complementària de mobilitat ERASMUS Out

8,06 €

Serveis específics i de suport a l’aprenentatge

160,00 €

Preus propis de l’EUI – Sant Pau
Preu crèdit ECTS
Preu del crèdit reconegut/convalidat/adaptat
(20% del preu del crèdit)

49,55 €
9,91€

Documentació i gestió de suport EUI
(inclou carpeta i agenda)

40,00 €

Servei de gestió d’uniformitat *

75,00€

*Només per estudiants matriculats en assignatures de pràctiques clíniques.

Informació general
Als preus propis de l’EUI-Sant Pau no s’apliquen descomptes o exempcions en concepte de Família
nombrosa, persones amb discapacitat, etc.
El preu total a abonar per crèdit matriculat per primera vegada (cr.oficial 27,67€ + cr.propi 49,55€ = 77,22€).

Formes de pagament de la matrícula
Aquest curs acadèmic 2021/2022, TOTS els pagaments de matrícula seran per domiciliació bancària.
Estudiants matriculats Juliol-2021
Pagament global:
04/08/2021 - Es domiciliarà l’import total de la matrícula en un únic pagament.
Pagament fraccionat:
04/08/2021 – Es domiciliarà l’import corresponent al 100% de la matrícula oficial, taxes i assegurances.
15/10/2021 – Es domiciliarà l’import corresponent al 34% de la matrícula pròpia.
03/01/2022 – Es domiciliarà l’import corresponent al 33% de la matrícula pròpia.
01/04/2022 – Es domiciliarà l’import corresponent al 33% de la matrícula pròpia.

Barcelona, juliol 2021

