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1. RESUM DE REVISIONS 

Número Data Revisió 
01 13/02/2003 Redacció inicial (“Matriculació”) 
02 05/12/2017 Canvi de títol, de format i de codificació per alineació 

amb l’UCC-UVIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Responsable 

d’elaboració 
Responsable de 
revisió 

Responsable 
d’aprovació 

 Secretaria BAUNIT Responsable Qualitat Director Acadèmic 

 
 
 
 
 
signatura 
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2. FITXA DEL PROCEDIMENT                                                                                                                                  
 
 
Descripció:  El procediment “Matrícula de BAUNIT” pretén documentar com es realitza la 
matriculació dels estudiants  en els estudis de Diploma en Disseny Gràfic que ofereix el centre, 
explicant la sistemàtica  a seguir i els documents o impresos implicats en el procediment.  

El Diploma en  Disseny Gràfic BAUNIT, atorgat per la Universitat de Vic- Universitat Central de 
Catalunya, és un programa d’estudis no universitaris que s’organitza en tres cursos acadèmics 
amb un total de 90 ECTS i persegueix una formació integral en disseny gràfic, a partir d’àmbits 
de coneixement que es concreten en l’àrea projectual, l’àrea teòrica i l’àrea tècnica. 

L’accés, avaluació, criteris d’avaluació i la matrícula mateixa estan recollits a la Normativa 
Acadèmica de BAUNIT de BAU.  No obstant això, farem una breu descripció del procediment 
d’inscripció: 
 
 
PER ALUMNES DE NOU ACCÉS: 
 
PAS 1: ADMISSIÓ 
 
Per iniciar el tràmit d’acceptació el candidat ha de realitzar una preinscripció, la qual es 
realitza descarregant i emplenant la sol·licitud d’ingrés que trobarà publicada al web de BAU 
junt amb la següent documentació: 
 
1. Còpia d’un document d’identitat vigent. 
2. Currículum vitae. 
 3. Book o Portfoli de projectes (en format PDF o enllaç a book), en el cas de tenir 
coneixements previs de Disseny Gràfic.  
 4. Acreditació dels seus estudis, si s’escau. 
 
Tot plegat s’ha d’enviar a l’adreça de correu electrònic secretaria@bau.cat 
 
 A continuació es revisa la documentació i es confirma la recepció a l’estudiant.  
 
S’envia la documentació a la coordinació del diploma perquè la valori, s’entrevisti amb el 
candidat i emeti la resolució sobre l’accés, la qual es notificarà a l’estudiant via mail en un 
termini aproximat de 15 dies.  
 
(Nota: els candidats procedents d’estudis superiors relacionats amb el món de l’art, el disseny 
i la comunicació, o que acreditin coneixements de disseny mitjançant un portfoli, poden ser 
susceptibles de convalidar el 1r curs acadèmic). 
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PAS 2: MATRICULACIÓ 
 
Si la resolució és positiva, s’envia un e-mail d’acceptació als estudis a l’estudiant, juntament 
amb les instruccions per formalitzar la matrícula. 
 
Per iniciar el tràmit de la matrícula, l’estudiant haurà de realitzar el pagament corresponent 
segons la modalitat de pagament escollida i enviar-nos per mail una còpia del comprovant 
conforme l’ha realitzat. Formalitzarem  llavors la matrícula i li farem arribar via mail una còpia 
de la mateixa en els següents dies.  
Als estudiants de països no membres de la Unió Europea se’ls expedirà també una carta 
d’admissió i una còpia del programa del curs, documents que necessitarà per a la tramitació 
del visat d’estudiant. 
 
 
PER ALUMNES DE 2N I 3R: 
 
Durant el mes de juny s’envia un comunicat via email als estudiants de 2n i 3r informant de les 
dates de matrícula per al curs vinent, i en el qual s’adjunta el Reglament de Matrícula del 
Diploma en Disseny Gràfic BAUNIT amb les dates, horaris, recomanacions i/o requisits de 
matrícula, entre d’altres aspectes i  el document Sol·licitud de matrícula. 
 
Els estudiants, quan vénen a realitzar la matrícula, omplen el document Sol·licitud de 
matrícula del Diploma en Disseny Gràfic BAUNIT, i un cop matriculats els expedim dues 
còpies impreses, que l’alumne signarà, quedant-se’n una, i l’altra la desem  al seu expedient. 
 
 
 

Definicions:  no n’aplica 
  
Responsable:  Secretaria de BAUNIT 
 
 Grups d’interès i participació:  Coordinació de BAUNIT 
          Secretaria de BAUNIT 
          Secretaria general 
          Estudiants 
          Director Acadèmic 
          Responsable de centres adscrits de la UVIC-UCC 
          
   
 
Inici: A partir d’abril-maig 



 

 

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat Procediment 

Matrícula BAUNIT 
 

Codi 
PC07_Pr3 

Data de creació 
13/02/2003 

Data de revisió 
05/12/2017 

Versió 
02 

 
 

4 
 

 
Fi: Finals de setembre (o abans si s’acaben les places) 
 
Indicadors:  
 
Registres: Documents de matrícula signats 
         Expedients dels alumnes  
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