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REGLAMENT DE MATRÍCULA DIPLOMA EN 
DISSENY GRÀFIC NIT CURS 2017-2018  
 

 
 

DATES I HORARIS DE MATRICULACIÓ 
Els estudiants de nou accés del Diploma en Disseny Gràfic “BAU Nit”, podran matricular-se a 

partir del mes de març. 

Els estudiants de segon any i posteriors podran matricular-se a Secretaria els dies 5 i 6 de 

juliol en horari de 10 a 13 h i de 16 a 20 h. Únicament es podrà realitzar la matrícula 

aquests dies i dins l’horari establert.  

 

ESTUDIANTS REPETIDORS 
Tindran preferència de plaça en l’elecció d’assignatures/grups els estudiants no repetidors. 

Els estudiants repetidors d’assignatures podran matricular les matèries a repetir sempre i 

quan quedin places en el grup i/o no s’alteri el número d’alumnes del mateix. El Centre es 

reserva el dret d’assignació de grup. 

 

ABAST DE LA MATRÍCULA 
La matrícula d’un curs és de 30 ECTS. L’estudiant que vulgui fer una matrícula diferent 

d’aquest creditatge, ho haurà de sol·licitar prèviament mitjançant una instància i esperar la 

resolució del Centre. 

L’estudiant que tingui pendent de superar menys de 30 ECTS per obtenir la seva titulació, 

haurà de matricular obligatòriament tots els crèdits restants.  

En cas de tenir assignatures suspeses, el Centre recomana prioritzar-ne la matrícula. Cal tenir 

en compte les possibles incompatibilitats segons la normativa acadèmica vigent. 

 

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE 
Per formalitzar la matrícula és necessari estar al corrent de tots els pagaments del curs 

anterior. 
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L’estudiant és responsable del seu expedient en tot moment; és doncs la seva obligació la 

supervisió dels crèdits (còmput, composició, ...) i dels requeriments necessaris per a l’obtenció 

del títol. 

Així doncs, l’estudiant és el responsable de la seva matrícula. L’estudiant comprovarà doncs 

totes les dades de la matrícula i la signarà donant així la seva aprovació.  

En cas que l’estudiant autoritzi una altra persona a formalitzar la seva matrícula, aquesta 

persona comprovarà i signarà la matrícula en qualitat de persona autoritzada, i l’estudiant en 

serà el responsable. La persona autoritzada haurà de portar un document que l’autoritzi 

signat degudament per l’estudiant interessat, i una fotocòpia del DNI del mateix. 

 

PREU DEL CURS 
El preu per cada ECTS matriculat el proper curs 2017-18 és de 93 €. 

El preu total del curs 2017-18 per 30 ECTS és de 2790€.  

El pagament es pot fer de tot el curs sencer amb un 3% de descompte o bé fraccionat amb 

un primer pagament de 720€ i 9 mensualitats de 230€. 
 

CLÀUSULES 
Qualsevol aspecte que no estigui previst en aquesta normativa serà resolt per la direcció de 

BAU. 

El Centre es reserva el dret de matrícula si considera que un estudiant no s’adapta a la 

filosofia del centre o en dificulta el funcionament pedagògic. 

Els drets de matrícula queden subjectes a les normatives internes del Centre i de la UVIC-

UCC.  

Un cop finalitzat el període de matriculació, el Centre es reserva el dret d’anul·lació d’algun 

grup si no s’arriba a un mínim de 13 estudiants.  
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