PREUS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ACADÈMICS I ADMINISTRATIUS I D'ALTRES CONCEPTES
curs 2017‐18
ESCOLA DE DOCTORAT
PROGRAMES DE DOCTORAT

Euros
TOTAL

Serveis Administratius: Matricula curs 2017/18
Direcció,tutela i avaluació continuada de la tesi (1)
Defensa de la tesi doctoral (1)
Gestió d'expedient acadèmic(1)
Serveis específics i de suport a l'aprenentatge (2)
Assegurances i Programes ERASMUS
Assegurança escolar(1)
Assegurança complementaria (2)
Assegurança complementària de mobilitat ERASMUS‐OUT (2)
Documentació de matricula per a estudiants ERASMUS‐IN (2)

401,12€
156,87€
69,80€
70,00€

50%(FN)

200,56€
78,44€
34,90€
‐‐‐

1,12€
5,09€
9,72 €
8,00 €

Serveis Administratius: Expedient Acadèmic (3)
Certificacions acadèmiques (1)
Estudi d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixem
Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster o
doctorat, o sol∙licitud d'estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats universitaris
conforme a sistemes educatius estrangers per a l'accés a estudis de màster o doctorat
sense títol homologat(1)
Sol∙licitud d'equivalència al nivell acadèmic de doctor(1)
Expedició de la credencial acreditativa de la declaració d'equivalència al nivell
acadèmic de doctor(1)
Preparació de documentació per a la legalització dels programes d'assignatures i plans
d'estudis universitaris que han de sorgir efectes a l'estranger
Trasllat d'expedient acadèmic (1)

27,27€
54,54€

13,64€
27,27€

218,15€
218,15€

109,08€
109,08€

218,15€

109,08€

30,00€
54,54€

15,00€
27,27€

218,15€

109,08€

78,55€
50,00€

39,28€
‐‐‐

Titols Oficials (3)
Títol de doctor i duplicat (1)
Certificat diploma d'estudis avançats del programa de doctorat
(suficiència investigadora)(1)
Tramesa dels titols oficials i a petició de la persona interessada (2)
Títols propis (3)
Títol de màster i duplicat (2)
Diploma d'estudis superiors especialitzats i duplicat (2)

211,47€
191,33€

‐‐‐
‐‐‐

(1) Preus aprovats pel Decret 88/2017, de 4 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les
universitats públiques de Catalunya i a la Oberta de Catalunya per al curs 2017‐18 (DOGC núm. 7406, publicat el 6 de
juliol de 2017)
(2) Preus aprovats per l'Acord de la Comissió Econòmica del Consell Social
(3). Els preus de les taxes d'aquests apartats són vigents a partir del 9 de setembre de 2017
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 12 de juliol de 2017

