PREVENCIÓ I SEGURETAT INTEGRAL

PREUS, DESCOMPTES I TIPUS DE PAGAMENT
DELS ESTUDIS
PREUS:


GRAU PRESENCIAL:
o Preu per crèdit (curs 16/17): 95,00€ (taxes i assegurança incloses)[1][2]
o Crèdits de primer curs: 60 ECTS
o Total de la matrícula: 5.700 €



GRAU NO PRESENCIAL
o Preu per crèdit (curs 16/17): 70,00€ (taxes i assegurança incloses) [1][2]
o Crèdits de primer curs: 60 ECTS
o Total de la matrícula: 4.200 €



MÀSTER UNIVERSITARI PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RISCOS EN LA COMUNITAT
o Preu per crèdit (curs 16/17): 95,00€ (taxes i assegurança incloses) [1][2]
o Crèdits MU: 60 ECTS
o Total de la matrícula: 5.700 €
[1] Inclosos a tots els preus de matrícula els següents conceptes:

• Taxa suport gestió acadèmica de la UAB (Comissió econòmica del Consell Social) de 160€
• Assegurança escolar obligatòria de 1,12 €.
• Assegurança complementària d'accidents i responsabilitat civil. Aproximadament de 9,72 €.
[2] La quantia del Preu Públic la fixa el Decret de Preus Públics dels estudis impartits, pendent de

publicació el preu públic del curs 2016-2017.


PREUS PER CRÈDIT REPETIT:

Sense gravamen, sempre i quan el preu públic penalitzat estigui per sota del privat. Si el públic està per
sobre, l’estudiant haurà de pagar el preu públic amb penalització.


PREUS PER CRÈDIT RECONEGUT: 15% del preu per crèdit del curs 2016/17

DESCOMPTES, GRATUÏTATS, BONIFICACIONS (2016/17)
Becaris del Ministeri d'Educació i Ciència (MEC): Descompte del 100% del preu públic dels crèdits
matriculats aprovat pel Decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.
Família nombrosa:
General: Descompte del 50% del preu públic dels crèdits matriculats.
Especial: Descompte del 100% del preu públic dels crèdits matriculats
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Grau de discapacitat igual o superior al 33%: Descompte del 100% del preu públic dels crèdits matriculats
aprovat pel Decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.
Matrícula d'honor de COU o Premi extraordinari de Batxillerat: Descompte del 100% del preu públic dels
crèdits matriculats.
Matrícula d'honor d'una assignatura o més: Descompte del 100% del preu públic d'un nombre de crèdits
equivalent al de l'assignatura de la qual has obtingut la matrícula d'honor.

FORMA DE PAGAMENT DE LA MATRÍCULA
El pagament de la matrícula es podrà fer:
1. En un únic pagament: si tries aquesta modalitat de pagament s'aplicarà un descompte del 3% sobre
l’import total dels crèdits matriculats. El pagament es realitzarà mitjançant ingrés bancari, al número de
compte que es facilitarà el dia de la matrícula, en els 7 dies posteriors a la matriculació.
2. En dos terminis:
• Un primer pagament del 60% de l’import total de la matrícula (el pagament es realitzarà mitjançant

ingrés bancari, al número de compte que es facilitarà el dia de la matrícula, en els 7 dies posteriors a la
matriculació)
• Un segon pagament del 40% de l’import restant (el pagament es realitzarà mitjançant domiciliació
bancària en el mes de Desembre) [1]
3. Pagament mitjançant finançament bancari (financera Bansabadell): si es tria aquesta opció, FUAB
Formació paga els interessos [2] de la teva matrícula.
Si ets estudiant del centre, t’oferim la possibilitat de pagar la matrícula dels estudis entre 3, 5 o 9
mensualitats (a escollir), mitjançant el préstec BS Credinstant del grup Banc Sabadell .
Pots consultar les condicions en el díptic de FINANÇAMENT DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS.

Si tens dubtes sobre el preu o el pagament, pots consultar el simulador de matrícula de FUAB formació que
teniu adjunt, on podràs veure l’import final de la matrícula i de cada quota[3].

[1]En cas de rebuts retornats l’estudiant haurà d'abonar les despeses per gestió de l'impagament així com els interessos
bancaris carregats per l'entitat financera sobre l'import impagat (30 euros de penalització)
Nota: aquesta modalitat únicament es podrà triar si formalitzes la matrícula abans del dia 1 de novembre (si tries
aquesta forma de pagament hauràs de presentar el full de domiciliació SEPA).

[2] 2%
[3] Aquest import no inclou els descomptes per beca /FN o altres gratuïtats.
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