
ESTUDIS UNIVERSITARIS GRAUS ESCSET Crèdits acadèmics
1a.vegada 83,73 €/crèdit
2a.vegada 95,79 €/crèdit
3a.vegada o  més 107,84 €/crèdit
convalidat, reconegut (*) €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
adaptació pla 0,00 €/crèdit
visitant/oient/estudiant aula oberta 83,73 €/crèdit
1a.vegada 89,91 €/crèdit
2a.vegada 102,89 €/crèdit
3a.vegada o  més 115,88 €/crèdit
convalidat, reconegut (*) €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
adaptació pla 0,00 €/crèdit
visitant/oient/estudiant aula oberta 89,91 €/crèdit
1a.vegada 83,73 €/crèdit
2a.vegada 95,79 €/crèdit
3a.vegada o  més 107,84 €/crèdit
convalidat, reconegut (*) €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
adaptació pla 0,00 €/crèdit
visitant/oient/estudiant aula oberta 83,73 €/crèdit
1a.vegada 83,73 €/crèdit
2a.vegada 95,79 €/crèdit
3a.vegada o  més 107,84 €/crèdit
convalidat, reconegut (*) €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
adaptació pla 0,00 €/crèdit
visitant/oient/estudiant aula oberta 83,73 €/crèdit
1a.vegada 83,73 €/crèdit
2a.vegada 95,79 €/crèdit
3a.vegada o  més 107,84 €/crèdit
convalidat, reconegut (*) €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
adaptació pla 0,00 €/crèdit
visitant/oient/estudiant aula oberta 83,73 €/crèdit
1a.vegada 83,73 €/crèdit
2a.vegada 95,79 €/crèdit
3a.vegada o  més 107,84 €/crèdit
convalidat, reconegut (*) €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
adaptació pla 0,00 €/crèdit
visitant/oient/estudiant aula oberta 83,73 €/crèdit
1a.vegada 83,73 €/crèdit
2a.vegada 95,79 €/crèdit
3a.vegada o  més 107,84 €/crèdit
convalidat, reconegut (*) €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
adaptació pla 0,00 €/crèdit
visitant/oient/estudiant aula oberta 83,73 €/crèdit

PREUS

CATÀLEG DE SERVEIS I PREUS TecnoCampus                                                                              
Curs acadèmic 2020/21

Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus - ESCSET

Al preu/crèdit dels Graus, caldrà afegir l'import que s'ha d' ingressar a la universitat adscrivent que s'aprovi en el Decret de la
Generalitat pel que es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

(*) S'aplicarà el % que s'aprovi en el Decret de la Generalitat pel que es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats
públiques de Catalunya més 3,34 €/crèdit.

Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació

Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació 
DOCENCIA EN ANGLÈS

Grau en Turisme i Gestió del Lleure

Doble Grau Turisme i Gestió del Lleure-AdE i GI

Doble Grau AdE i GI-Màrqueting i CD

Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 

Grau en Logística i Negocis Marítims
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Convalidacions de crèdits CFGS: La convalidació de crèdits implica l'abonament al Tecnocampus del percentatge del preu del
nombre de crèdits corresponents, d'acord amb el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya. L'estudiant que hagi
sol·licitat la convalidació entre CFGS i crèdits ja matriculats (màxim 31 de maig), no podrà sol·licitar el retornament del el 85% de
l'import d'aquests crèdits.

El preu del crèdit de les assignatures anàlogues de les dobles titulacions és a cost 0. Només es paga el cànon de tutela acadèmica a
la UPF.

Els estudiants amb assignatures qualificades amb matrícula d'honor obtingudes la primera vegada que han estat matriculades
gaudeixen de la gratuïtat pel mateix nombre de crèdits en la matrícula del curs immediatament següent, sempre que es matriculin
en el mateix ensenyament i Universitat i es tracti de crèdits que es matriculen per primera vegada.

BONIFICACIONS , GRATUÏTATS i EXCEPCIONS

Estudiants amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat: 100% preu/crèdit per 1a. vegada durant el 1r curs dels seus
estudis universitaris.

Reconeixement de crèdits entre estudis del TenoCampus (simultaneïtat, segones titulacions, canvis d'estudis) : Gratuïtat del
preu/crèdit reconegut. En el cas de canvi d'estudi dins TCM a partir del segon canvi es pagarà el percentatge sobre el preu del
crèdit que reguli el decret de taxes pels reconeixements de crèdits. 

Adaptacions parcials: pagaran el 100% del preu del crèdit de l'assignatura de la diplomatura pendent de superar per l'adaptació
total al grau.

Treball final de grau i Pràctiques Curriculars: per 2es. matrícules en períodes consecutius es pagarà el 30 % del preu del crèdit
amb la penalització que correspongui. A partir de la 3a. vegada es pagarà el 100 % del preu crèdit amb la penalització que
correspongui. 

TFG Dobles titulacions: descompte 50 % del TFG de menys creditatge.

Reconeixements de crèdits: els estudiants abonaran al Tecnocampus el percentatge del preu del nombre de crèdits
corresponents, d'acord amb el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

CONDICIONS

Per poder gaudir de la bonificació i/o gratuïtat corresponent a cada situació s'haurà de presentar la documentació original i
fotocòpia vigent en la data d'inici del curs acadèmic. La data límit per aportar la documentació acreditativa i tenir dret al
descompte serà el 30 de novembre.

Per justificar la bonificació o descompte s'haurà d'aportar còpia del contracte laboral i vida laboral o darrer full de salari.

DESCOMPTES ESPECÍFIQUES CONVENIS TCM

Convenis amb empreses i institucions col·laboradores i/o patrocinadores: segon el que es reguli al conveni. La data límit per
aportar la documentació acreditativa i tenir dret al descompte serà el 30 de novembre, sempre i quan els contractes siguin vigents
en la data de matriculació de l'estudiant.

Descomptes per treballadors o familiars de treballadors del TCM es regiran pel conveni laboral.

Estudiants TecnoCampus dins el Programa Study Abroad: el 85% del preu ECTS de la matrícula TecnoCampus respecte dels crèdits
que cursin en la universitat de destí.
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NORMES DE GESTIÓ DE LA MATRÍCULA 

El fet de no portar a terme el pagament de la matrícula, o d'algunes de les seves ampliacions/modificacions o d'algun dels seus
fraccionaments en els terminis que estableixi la universitat podrà donar lloc a la suspensió temporal dels drets de l'estudiant i, si
s'escau, podrà donar lloc a l'anul·lació de la matrícula i dels efectes que aquesta hagi produït sense dret a cap reintegrament.
S'exigirà el pagament de les quantitats pendents per matrícules de cursos anteriors com a condició prèvia de matrícula o
d'expedició de títols o certificats.

Beques del Ministeri: Els estudiants que sol·licitin beca al ME hauran d'abonar la totalitat de l'import de la matrícula. Als
estudiants becats se'ls ingressarà l'import adjudicat pel Ministeri. L'import s'ingressarà al compte bancari que indiqui l'estudiant,
un cop el Ministeri l'hagi abonat a la Universitat. En cas que l'estudiant tingui algun pagament pendent amb TecnoCampus es
compensarà la beca parcial o totalment amb l'import pendent.

DEVOLUCIONS I/O RENÚNCIA A LA MATRÍCULA

Es procedeix a la devolució total o parcial de l'import de la matrícula en els casos següents: 
a) Quan l’estudiant ha estat reassignat a un altre centre per part de l'oficina de preinscripció: es retornarà l'import ja abonat dels
crèdits matriculats excepte les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic (Cal la presentació del document
acreditatiu). En els casos que l’estudiant torni a fer una nova preinscripció universitària o bé sol·liciti un canvi de preferències
estant matriculat en un dels centres universitaris de TecnoCampus, no hi haurà retorn de l’import de matrícula.
b) Quan, després de formalitzar la matrícula, es produeixen modificacions dels horaris, de les dates previstes d'exàmens o es
detecten errors administratius: l'estudiant podrà sol·licitar la rectificació de la matrícula amb dret a retorn de l’import abonat en
excés si així resulta de la nova matrícula.
c) Quan l'estudiant sol·liciti per escrit la renúncia de la matrícula abans de la data d'inici de curs: es retornarà l’import abonat
excepte les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic. 
d) Quan l’estudiant sol·liciti per escrit la renúncia de la matrícula un cop iniciat el curs es tindran en compte els següents supòsits:
- Renúncia efectuada entre la data d’inici de curs i el 30 de novembre: es retornarà la diferència entre l’import abonat menys 600
euros i les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic. Si l’import abonat és de menys de 600 euros es reclamarà la
diferència. 
- Renúncia efectuada per estudiants de nou accés que s’han incorporat als estudis un cop iniciat el curs acadèmic: es retornarà
l’import abonat excepte les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic sempre que l’escrit de renuncia s’efectuï en el
termini de 15 dies naturals després de la data de matrícula. Si la renúncia s’efectua després d’aquest termini es retornarà la
diferència entre l’import abonat menys 600 euros i les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic.
- Renúncia efectuada per estudiants de l’últim curs de grau amb una matrícula igual o inferior a 26 crèdits: es retornarà l’import
abonat excepte les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic sempre que l’escrit de renúncia s’efectuï entre la data
d’inici de curs i el 30 de novembre.
Fora d'aquests terminis l'estudiant constarà com a matriculat i haurà d'abonar l'import total de la matrícula.                
e) En casos excepcionals i/o sobrevinguts, amb la corresponent justificació, es podrà estudiar a petició de l'interessat la devolució
total o parcial de la matrícula.

FORMES DE PAGAMENT

La universitat ofereix fer el pagament, mitjançant abonaré, de l'import de la matrícula de la següent manera:
a) Modalitat de pagament únic, durant els 30 dies següents a la data de formalització de la matrícula.
b) Modalitat de pagament fraccionat a curt termini: Presentació d'instància (en aquests casos poden variar els terminis i
venciments sempre que no superi la data de 31 de desembre)
-1/3 de l'import de la matrícula en el moment de formalitzar-la 
-1/3 de l'import de la matrícula el dia 31 del mes d'octubre   
-1/3 de l'import restant el dia 15 del mes de desembre
c) Finançament amb BS Consumer o Caixabank
d) Per ajornaments i/o fraccionament a mig termini : Consultar protocol per al pagament de la matrícula universitària 

En cas d'ampliació i progressions de matrícula del 2n i 3r trimestre, el pagament es farà de la següent manera:
a) Per matriculació al 2n trimestre, fins el dia 15 de febrer 
b) Per matriculació al 3r trimestre, fins el  dia 15 de maig

En casos excepcionals i amb la corresponent justificació, es podrà sol·licitar l'ampliació i/o modificació dels terminis de pagament.

En cas que aquesta situació faci referència a algun dels estudis impartits pel TecnoCampus l'import abonat d'un estudi s'aplicarà a
l'altre.
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curs 
acadèmic 
2019/20

curs 
acadèmic 
2020/21

69,80  

27,27  

27,27  

54,54  

54,54  

50,00  50,00 €

50,00  50,00 €

50,00  50,00 €

80,00  80,00 €

30,00  

Preu que s' 
estipuli a la 
convocatòria 
conjunta UPF

15,00  
Preus que 
estipuli PEI 
UPF

 

PDL (Prova de diagnòstic lingüístic)

Més tot allò que es reguli al Decret de la Generalitat pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques
de Catalunya pel  curs acadèmic 2020/21, que considerem aplicable pels serveis que ofereix l'ESCSET.

Serveis SIGMA 

Pagament matrícula fora de termini

Gestions acadèmiques sol·licitades fora de termini

Pagament fraccionat excepcional

Ampliació i progressió de matrícula  (trimestral)

SERVEIS DE SECRETARIA ACADÈMICA 

Gestió de matrícula i expedient acadèmic (anual)
Preus que 

estableixi el 
Decret de la 

Generalitat pel 
qual es fixen 
els preus dels 

serveis 
acadèmics a 

les universitats 
públiques de 
Catalunya per 

al curs 
acadèmic 
2020/21. 

Expedició certificacions acadèmiques 

Sol·licitud estudis convalidació, reconeixement i adaptació 

Trasllat expedient acadèmic (excepte el trasllat entre centres del Grup UPF i els centres integrats de la 
UPF, que no tindrà cost).

Presentació sol.licituds i documentació estudiants procedents SE no membres UE no subscrits acords 
internacionals
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ESTUDIS UNIVERSITARIS GRAUS ESCST Crèdits acadèmics
1a.vegada 90,51 €/crèdit
2a.vegada 104,09 €/crèdit
3a.vegada o  més 117,67 €/crèdit
convalidat, reconegut (*) €/crèdit
transferències de crèdits 0 €/crèdit
adaptació pla 0 €/crèdit
visitant/oient/estudiant aula oberta 90,51 €/crèdit
1a.vegada 95,04 €/crèdit
2a.vegada 108,79 €/crèdit
3a.vegada o  més 122,54 €/crèdit
convalidat, reconegut (*) €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
adaptació pla 0,00 €/crèdit
visitant/oient/estudiant aula oberta 95,04 €/crèdit
1a.vegada 93,05 €/crèdit
2a.vegada 107,01 €/crèdit
3a.vegada o  més 120,96 €/crèdit
convalidat, reconegut (*) €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
adaptació pla 0,00 €/crèdit
visitant/oient/estudiant aula oberta 93,05 €/crèdit
1a.vegada 98,08 €/crèdit
2a.vegada 112,80 €/crèdit
3a.vegada o  més 127,51 €/crèdit
convalidat, reconegut (*) €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
adaptació pla 0,00 €/crèdit
visitant/oient/estudiant aula oberta 98,08 €/crèdit

El preu del crèdit de les assignatures anàlogues de les dobles titulacions és a cost 0. Només es paga el cànon de tutela acadèmica a la
UPF.

Treball final de grau i Pràctiques Curriculars: per 2es. matrícules en períodes consecutius es pagarà el 30 % del preu del crèdit amb la
penalització que correspongui.  A partir de la 3a. vegada es pagarà el 100 % del preu crèdit amb la penalització que correspongui. 

Reconeixements de crèdits: els estudiants abonaran al Tecnocampus el percentatge del preu del nombre de crèdits corresponents,
d'acord amb el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Estudiants TecnoCampus dins el Programa Study Abroad: el 85% del preu ECTS de la matrícula TecnoCampus respecte dels crèdits que
cursin en la universitat de destí.

Descomptes per treballadors o familiars de treballadors del TCM es regiran pel conveni laboral.

Convalidacions de crèdits CFGS: La convalidació de crèdits implica l'abonament al Tecnocampus del percentatge del preu del nombre de 
crèdits corresponents, d'acord amb el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya. L'estudiant que hagi sol·licitat la 
convalidació entre CFGS i crèdits ja matriculats (màxim 31 de maig), no podrà  sol·licitar el retornament del el 85% de l'import d'aquests 
crèdits.

TFG Dobles titulacions: descompte 50 % del TFG de menys creditatge.

CATÀLEG DE SERVEIS I PREUS TecnoCampus                                                                                    
Curs acadèmic 2020/21

Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus - ESCST

Grau en Infermeria

Grau en CAFE

Grau Fisioteràpia 

Doble Grau Fisioteràpia-CAFE

PREUS

Reconeixement de crèdits entre estudis del TenoCampus (simultaneïtat, segones titulacions, canvis d'estudis) : Gratuïtat del preu/crèdit
reconegut. En el cas de canvis d'estudi dins TCM a partir del segon canvi es pagarà el percentatge sobre el preu del crèdit que reguli el
decret de taxes pels reconeixements de crèdits. 

Al preu/crèdit dels Graus, caldrà afegir l'import que s'ha d' ingressar a la universitat adscrivent que s'aprovi en el Decret de la Generalitat
pel que es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

(*) S'aplicarà el % que s'aprovi en el Decret de la Generalitat pel que es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques
de Catalunya més 3,34 €/crèdit.
BONIFICACIONS , GRATUÏTATS i EXCEPCIONS

Els estudiants amb assignatures qualificades amb matrícula d'honor obtingudes la primera vegada que han estat matriculades gaudeixen
de la gratuïtat pel mateix nombre de crèdits en la matrícula del curs immediatament següent, sempre que es matriculin en el mateix
ensenyament i Universitat i es tracti de crèdits que es matriculen per primera vegada.

Estudiants amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat: 100% preu/crèdit per 1a. vegada durant el 1r curs dels seus estudis
universitaris
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NORMES DE GESTIÓ DE LA MATRÍCULA 

El fet de no portar a terme el pagament de la matrícula, o d'algunes de les seves ampliacions/modificacions o d'algun dels seus
fraccionaments en els terminis que estableixi la universitat podrà donar lloc a la suspensió temporal dels drets de l'estudiant i, si s'escau,
podrà donar lloc a l'anul·lació de la matrícula i dels efectes que aquesta hagi produït sense dret a cap reintegrament. S'exigirà el
pagament de les quantitats pendents per matrícules de cursos anteriors com a condició prèvia de matrícula o d'expedició de títols o
certificats.

Beques del Ministeri: Els estudiants que sol·licitin beca al ME hauran d'abonar la totalitat de l'import de la matrícula. Als estudiants
becats se'ls ingressarà l'import adjudicat pel Ministeri. L'import s'ingressarà al compte bancari que indiqui l'estudiant, un cop el Ministeri
l'hagi abonat a la Universitat. En cas que l'estudiant tingui algun pagament pendent amb TecnoCampus es compensarà la beca parcial o
totalment amb l'import pendent.

DEVOLUCIONS I/O RENÚNCIA A LA MATRÍCULA

En cas que aquesta situació faci referència a algun dels estudis impartits pel TecnoCampus l'import abonat d'un estudi s'aplicarà a l'altre.

Es procedeix a la devolució total o parcial de l'import de la matrícula en els casos següents:
a) Quan l’estudiant ha estat reassignat a un altre centre per part de l'oficina de preinscripció: es retornarà l'import ja abonat dels crèdits
matriculats excepte les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic (Cal la presentació del document acreditatiu). En els casos
que l’estudiant torni a fer una nova preinscripció universitària o bé sol·liciti un canvi de preferències estant matriculat en un dels centres
universitaris de TecnoCampus, no hi haurà retorn de l’import de matrícula.
b) Quan, després de formalitzar la matrícula, es produeixen modificacions dels horaris, de les dates previstes d'exàmens o es detecten
errors administratius: l'estudiant podrà sol·licitar la rectificació de la matrícula amb dret a retorn de l’import abonat en excés si així
resulta de la nova matrícula.
c) Quan l'estudiant sol·liciti per escrit la renúncia de la matrícula abans de la data d'inici de curs: es retornarà l’import abonat excepte les
despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic. 
d) Quan l’estudiant sol·liciti per escrit la renúncia de la matrícula un cop iniciat el curs es tindran en compte els següents supòsits:
- Renúncia efectuada entre la data d’inici de curs i el 30 de novembre: es retornarà la diferència entre l’import abonat menys 600 euros i
les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic.  Si l’import abonat és de menys de 600 euros es reclamarà la diferència. 
- Renúncia efectuada per estudiants de nou accés que s’han incorporat als estudis un cop iniciat el curs acadèmic: es retornarà l’import
abonat excepte les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic sempre que l’escrit de renuncia s’efectuï en el termini de 15
dies naturals després de la data de matrícula. Si la renúncia s’efectua després d’aquest termini es retornarà la diferència entre l’import
abonat menys 600 euros i les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic.
- Renúncia efectuada per estudiants de l’últim curs de grau amb una matrícula igual o inferior a 26 crèdits: es retornarà l’import abonat
excepte les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic sempre que l’escrit de renúncia s’efectuï entre la data d’inici de curs i el
30 de novembre.
Fora d'aquests terminis l'estudiant constarà com a matriculat i haurà d'abonar l'import total de la matrícula.                
e) En casos excepcionals i/o sobrevinguts, amb la corresponent justificació, es podrà estudiar a petició de l'interessat la devolució total o
parcial de la matrícula.

FORMES DE PAGAMENT

La universitat ofereix fer el pagament, mitjançant abonaré, de l'import de la matrícula de la següent manera: 
a) Modalitat de pagament únic, durant els 30 dies següents a la data de formalització de la matrícula. 
b) Modalitat de pagament fraccionat a curt termini: Presentació d'instància (en aquests casos poden variar els terminis i venciments
sempre que no superi la data de 31 de desembre)
- 1/3 de l'import de la matricula en el moment de formalitzar-la
- 1/3 de l'import de la matrícula el dia 31 del mes d'octubre
- 1/3 de l'import restant el dia 15 del mes de desembre
c) Finançament amb BS Consumer o Caixabank
d) Per ajornaments i/o fraccionament a mig termini: Consultar protocol per al pagament de la matrícula universitària  

En cas d'ampliació i progressions de matrícula del 2n i 3r trimestre, el pagament es farà de la següent manera:
a) Per matriculació al 2n trimestre, fins el dia 15 de febrer 
b) Per matriculació al 3r trimestre, fins el  dia 15 de maig

En casos excepcionals i amb la corresponent justificació, es podrà sol·licitar l'ampliació i/o modificació dels terminis de pagament.

Convenis amb empreses i institucions col·laboradores i/o patrocinadores: segon el que es reguli al conveni. La data límit per aportar la
documentació acreditativa i tenir dret al descompte serà el 30 de novembre, sempre i quan els contractes siguin vigents en la data de
matriculació de l'estudiant.

DESCOMPTES ESPECÍFIQUES CONVENIS TCM

CONDICIONS

Per poder gaudir de la bonificació i/o gratuïtat corresponent a cada situació s'haurà de presentar la documentació original i fotocòpia
vigent en la data d'inici del curs acadèmic. La data límit per aportar la documentació acreditativa i tenir dret al descompte serà el 30 de
novembre.

Per justificar la bonificació o descompte s'haurà d'aportar còpia del contracte laboral i vida laboral o darrer full de salari.
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curs acadèmic 
2019/20

curs acadèmic 
2020/21

69,80 

27,27 

27,27 

54,54 

54,54 

50,00 50,00 €
50,00 50,00 €
50,00 50,00 €
80,00 80,00 €

30,00 

Preu que s' 
estipuli a la 
convocatòria 
conjunta UPF

15,00 Preus que estipuli 
PEI UPF

9,00 Preu que estipuli 
COBERTIS

14,50 Preu que estipuli 
FECDAS

41,00 Preu que estipuli 
FECDAS

95,25 

Preus que 
estableixi l'Ordre 
de la Generalitat 
pel qual es dóna 
publicitat a les 
taxes amb 
caràcter general 
dels 
departaments de 
la Generalitat i 
del Departament 
d'Economia i 
Coneixement.

Serveis SIGMA 

Més tot allò que es reguli al Decret de la Generalitat pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de
Catalunya pel  curs acadèmic 2020/21 , que considerem aplicable pels serveis que ofereix l'ESCST.

Llicència Altres Esports Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques (grau CAFE- Doble 
Fisioteràpia/CAFE)

Llicència Altres Esports + busseig Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques (grau CAFE-Doble 
Fisioteràpia/CAFE)

Proves PAP (CAFE)

Pagament matrícula fora de termini
Gestions acadèmiques sol·licitades fora de termini
Pagament fraccionat excepcional

Presentació sol.licituds i documentació estudiants procedents SE no membres UE no subscrits acords 
internacionals

Assegurança UNIVER PLUS (Infermeria-Fisioteràpia)

PDL (Prova de diagnòstic lingüístic)

Preus que 
estableixi el 
Decret de la 
Generalitat pel 
qual es fixen els 
preus dels serveis 
acadèmics a les 
universitats 
públiques de 
Catalunya per al 
curs acadèmic 
2020/21.

Ampliació i progressió de matrícula  (trimestral)

Expedició certificacions acadèmiques 

Sol·licitud estudis convalidació, reconeixement i adaptació 

Trasllat expedient acadèmic (excepte el trasllat entre centres del Grup UPF i els centres integrats de la 
UPF, que no tindrà cost).

SERVEIS DE SECRETARIA ACADÈMICA 

Gestió de matricula i expedient acadèmic (anual)
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GRAUS ESUPT UPF Crèdits acadèmics
1a. Vegada 82,70 €/crèdit
2a. Vegada 94,60 €/crèdit
3a. vegada o més 106,50 €/crèdit
convalidat/reconegut (*) €/crèdit
adaptació de pla 0,00 €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
visitant/Oient/estudiant aula oberta 82,70 €/crèdit
1a. Vegada 90,51 €/crèdit
2a. Vegada 104,09 €/crèdit
3a. vegada o més 117,67 €/crèdit
convalidat/reconegut (*) €/crèdit
adaptació de pla 0,00 €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
visitant/Oient/estudiant aula oberta 90,51 €/crèdit
1a. Vegada 90,51 €/crèdit
2a. Vegada 104,09 €/crèdit
3a. vegada o més 117,67 €/crèdit
convalidat/reconegut (*) €/crèdit
adaptació de pla 0,00 €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
visitant/Oient/estudiant aula oberta 90,51 €/crèdit
1a. Vegada 88,82 €/crèdit
2a. Vegada 102,14 €/crèdit
3a. vegada o més 115,47 €/crèdit
convalidat/reconegut (*) €/crèdit
adaptació de pla 0,00 €/crèdit
transferències de crèdits 0,00 €/crèdit
visitant/Oient/estudiant aula oberta 88,82 €/crèdit

CATÀLEG DE SERVEIS I PREUS TecnoCampus                                                                                
Curs acadèmic 2020/21

Escola Superior Politècnica Tecnocampus - ESUPT UPF

Grau en Enginyeries ESUPT UPF

Grau en Mitjans Audiovisuals ESUPT UPF

Grau en Disseny i Producció de Videojocs ESUPT UPF

Doble grau en Disseny i Producció de Videojocs-
Informàtica ESUPT UPF

PREUS

Al preu/crèdit dels Graus, caldrà afegir l'import que s'ha d' ingressar a la universitat adscrivent que s'aprovi en el Decret de la
Generalitat pel que es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

(*) S'aplicarà el % que s'aprovi en el Decret de la Generalitat pel que es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats
públiques de Catalunya més 3,34 €/crèdit.
BONIFICACIONS , GRATUÏTATS i EXCEPCIONS

Estudiants amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat: 100% preu/crèdit per 1a. vegada durant el 1r curs dels seus
estudis universitaris.

Els estudiants amb assignatures qualificades amb matrícula d'honor obtingudes la primera vegada que han estat matriculades
gaudeixen de la gratuïtat pel mateix nombre de crèdits en la matrícula del curs immediatament següent, sempre que es matriculin
en el mateix ensenyament i Universitat i es tracti de crèdits que es matriculen per primera vegada.

Reconeixement de crèdits entre estudis del TenoCampus (simultaneïtat, segones titulacions, canvis d'estudis) : Gratuïtat del
preu/crèdit reconegut. En el cas de canvis d'estudi dins TCM a partir del segon canvi es pagarà el percentatge sobre el preu del
crèdit que reguli el decret de taxes pels reconeixements de crèdits. 

Treball final de grau: per 2es. matrícules en períodes consecutius es pagarà el 30 % del preu del crèdit amb la penalització que
correspongui.  A partir de la 3a. vegada es pagarà el 100 % del preu crèdit amb la penalització que correspongui. 

Reconeixements  de crèdits: els estudiants abonaran al Tecnocampus el percentatge del preu del nombre de crèdits corresponents, 
d'acord amb el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya.

El preu del crèdit de les assignatures anàlogues de les dobles titulacions és a cost 0. Només es paga el cànon de la tutela acadèmica
a la UPF.

Programes de simultaneïtats: els estudiants que han iniciat la simultaneïtat abans del curs 2018-19  pagaran el TFG de més 
creditatge, aquesta excepcionalitat serà vigent  per aquests estudiants fins al curs 2020-21.                                                                            
Els estudiants que han iniciat el programa de simultaneïtat a partir del curs 2018-19 s'atendran al que es reguli en el catàleg del curs 
en que matriculin el TFG. 

Convalidacions de crèdits CFGS: La convalidació de crèdits implica l'abonament al Tecnocampus del percentatge del preu del 
nombre de crèdits corresponents, d'acord amb el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya. L'estudiant que hagi 
sol·licitat la convalidació entre CFGS i crèdits ja matriculats (màxim 31 de maig), no podrà  sol·licitar el retornament del el 85% de 
l'import d'aquests crèdits.

TFG Dobles titulacions: descompte 50 % del TFG de menys creditatge.

Estudiants TecnoCampus dins el Programa Study Abroad: el 85% del preu ECTS de la matrícula TecnoCampus respecte dels crèdits
que cursin en la universitat de destí.

Descomptes per treballadors o familiars de treballadors del TCM es regiran pel conveni laboral.
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En el cas que aquesta situació faci referència a algun dels estudis impartits pel  TCM l'import abonat d'un estudi s'aplicarà a l'altre.

La universitat ofereix fer el pagament, mitjançant abonaré, de l'import de la matrícula de la següent manera: 
a) Modalitat de pagament únic, durant els 30 dies següents a la data de formalització de la matrícula. 
b) Modalitat de pagament fraccionat a curt termini: Presentació d'instància motivada (en aquests casos poden variar els terminis i
venciments sempre que no superi la data de 31 de desembre)
-   1/3 de l'import de la matricula en el moment de formalitzar-la 
-   1/3 de l'import de la matrícula el dia 31 del mes d'octubre   
-   1/3 de l'import restant el dia 15 del mes de desembre
c) Finançament amb BS Consumer o Caixabank
d) Per ajornaments i/o fraccionament a mig termini : Consultar protocol per al pagament de la matrícula universitària.

En cas d'ampliació i progressions de matrícula del 2n i 3r trimestre, el pagament es farà de la següent manera:
a) Per matriculació al 2n trimestre, fins el dia 15 de febrer 
b) Per matriculació al 3r trimestre, fins el  dia 15 de maig

En casos excepcionals i amb la corresponent justificació, es podrà sol·licitar l'ampliació i/o modificació dels terminis pagament.

NORMES DE GESTIÓ DE LA MATRÍCULA 

El fet de no portar a terme el pagament de la matrícula, o d’algunes de les seves ampliacions/modificacions en els terminis
establerts podrà donar lloc a la suspensió temporal dels drets de l’estudiant, i, si s’escau, podrà donar lloc a l’anul·lació de la
matrícula i dels efectes que aquesta hagi produït sense dret a cap reintegrament. S’exigirà el pagament de les quantitats pendents
per matrícules de cursos anteriors com a condició prèvia de matrícula o d’expedició de títols o certificats.

Beques del Ministeri: Els estudiants que sol·licitin beca al ME hauran d'abonar la totalitat de l'import de la matrícula. Als estudiants
becats se'ls ingressarà l'import adjudicat pel Ministeri. L'import s'ingressarà al compte bancari que indiqui l'estudiant, un cop el
Ministeri l'hagi abonat a la Universitat. En cas que l'estudiant tingui algun pagament pendent amb TecnoCampus es compensarà la
beca parcial o totalment amb l'import pendent.
DEVOLUCIONS I/O RENÚNCIA A LA MATRÍCULA
Es procedeix a la devolució total o parcial de l'import de la matrícula en els casos següents:
a) Quan l’estudiant ha estat reassignat a un altre centre per part de l'oficina de preinscripció: es retornarà l'import ja abonat dels
crèdits matriculats excepte les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic (Cal la presentació del document acreditatiu).
En els casos que l’estudiant torni a fer una nova preinscripció universitària o bé sol·liciti un canvi de preferències estant matriculat
en un dels centres universitaris de TecnoCampus, no hi haurà retorn de l’import de matrícula.
b) Quan, després de formalitzar la matrícula, es produeixen modificacions dels horaris, de les dates previstes d'exàmens o es
detecten errors administratius: l'estudiant podrà sol·licitar la rectificació de la matrícula amb dret a retorn de l’import abonat en
excés si així resulta de la nova matrícula.
c) Quan l'estudiant sol·liciti per escrit la renúncia de la matrícula abans de la data d'inici de curs: es retornarà l’import abonat
excepte les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic. 
d) Quan l’estudiant sol·liciti per escrit la renúncia de la matrícula un cop iniciat el curs es tindran en compte els següents supòsits:
- Renúncia efectuada entre la data d’inici de curs i el 30 de novembre: es retornarà la diferència entre l’import abonat menys 600
euros i les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic. Si l’import abonat és de menys de 600 euros es reclamarà la
diferència. 
- Renúncia efectuada per estudiants de nou accés que s’han incorporat als estudis un cop iniciat el curs acadèmic: es retornarà
l’import abonat excepte les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic sempre que l’escrit de renuncia s’efectuï en el
termini de 15 dies naturals després de la data de matrícula. Si la renúncia s’efectua després d’aquest termini es retornarà la
diferència entre l’import abonat menys 600 euros i les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic.
- Renúncia efectuada per estudiants de l’últim curs de grau amb una matrícula igual o inferior a 26 crèdits: es retornarà l’import
abonat excepte les despeses de gestió de matrícula i expedient acadèmic sempre que l’escrit de renúncia s’efectuï entre la data
d’inici de curs i el 30 de novembre.
Fora d'aquests terminis l'estudiant constarà com a matriculat i haurà d'abonar l'import total de la matrícula.                
e) En casos excepcionals i/o sobrevinguts, amb la corresponent justificació, es podrà estudiar a petició de l'interessat la devolució
total o parcial de la matrícula.

FORMES DE PAGAMENT

Convenis amb empreses i institucions col·laboradores i/o patrocinadores: segon el que es reguli al conveni. La data límit per aportar
la documentació acreditativa i tenir dret al descompte serà el 30 de novembre, sempre i quan els contractes siguin vigents en la
data de matriculació de l'estudiant.
CONDICIONS
Per poder gaudir de la bonificació i/o gratuïtat corresponent a cada situació s'haurà de presentar la documentació original i
fotocòpia vigent en la data d'inici del curs acadèmic. La data límit per aportar la documentació acreditativa i tenir dret al descompte
serà el 30 de novembre.
Per justificar la bonificació o descompte s'haurà d'aportar còpia del contracte laboral i vida laboral o darrer full de salari.

DESCOMPTES ESPECÍFIQUES CONVENIS TCM
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curs acadèmic 
2019/20

curs acadèmic 
2020/21

69,80 €

27,27 €

27,27 €

54,54 €

54,54 €

50,00 € 50,00 €
50,00 € 50,00 €
50,00 € 50,00 €
80,00 € 80,00 €

30,00  

Preu que s' 
estipuli a la 
convocatòria 
conjunta UPF

15,00 €
Preus que 
estipuli PEI UPF

SERVEIS DE SECRETARIA ACADÈMICA 

Pagament matrícula fora de termini
Gestions acadèmiques sol·licitades fora de termini
Pagament fraccionat excepcional

PDL (Prova de diagnòstic lingüístic)

Més tot allò que es reguli al Decret de la Generalitat pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de 
Catalunya pel  curs acadèmic 2020/21 , que considerem aplicable pels serveis que ofereix l'ESUPT UPF.

Sol·licitud estudis convalidació i reconeixements 

Expedició certificacions acadèmiques 

Trasllat expedient acadèmic (excepte el trasllat entre centres del Grup UPF i els centres integrats 
de la UPF, que no tindrà cost).

Serveis SIGMA 

Preus que 
estableixi el 
Decret de la 
Generalitat pel 
qual es fixen els 
preus dels 
serveis 
acadèmics a les 
universitats 
públiques de 
Catalunya per al 
curs acadèmic 
2020/21. 

Gestió matrícula i expedient acadèmic  (anual)

Ampliació i progressió de matrícula  (trimestral)

Presentació sol.licituds i documentació estudiants procedents SE no membres UE no subscrits 
acords internacionals
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MÀSTERS ESCSET Crèdits acadèmics
Màster universitari Emprenedoria i Innovació 1a. i 2ona. vegada 111,52 €/crèdit
Màster universitari Logística, Cadena Subministres i NM 1a. i 2ona. vegada 111,52 €/crèdit
TFM 2ona. vegada 58,09 €/crèdit
Constitució tribunal extraordinari TFM 663,40 €/crèdit

(*) Preus que estableix el Decret de la Generalitat pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de
Catalunya pel  curs acadèmic 2020/21,  que considerem aplicable pels serveis que ofereix l'ESCSET.

Més tot allò que es reguli al Decret de la Generalitat pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de
Catalunya pel  curs acadèmic 2020/21 , que considerem aplicable pels serveis que ofereix l'ESCSET.

Reconeixement de crèdits 
Expedició certificacions acadèmiques 
Sol·licitud estudis convalidació i adaptació 
Trasllat expedient acadèmic

*

*
*
*

50 €
80 €

FORMES DE PAGAMENT

Reserva de plaça: 600 euros.                                                                                                                                                                                                      
La universitat ofereix fer el pagament de l'import de la matrícula de la següent manera:
a) Modalitat de pagament únic, durant els 15 dies següents a la data de formalització de la matrícula. Si és abans del 30 de juny s'aplica el 
5 % de descompte.
b) Modalitat de pagament fraccionat: 
- 1/3 de l'import de la matricula en el moment de formalitzar-la (màxim 15 dies data matrícula)                                                                     - 
1/3 de l'import de la matrícula el 30 de setembre
- 1/3 de l'import de la matrícula el 30 de desembre                                                                                                                                                             
c) Finançament amb BS Consumer o Caixabank

NORMES DE GESTIÓ DE LA MATRÍCULA 

Pagament matrícula fora de termini
Pagament fraccionat excepcional

TCM reserva el 5% de places dels Màsters Universitaris per a treballadors de TecnoCampus o familiars de primer grau i un 5 % de reserva
de places per als treballadors de les empreses instal·lades al Parc TCM. Aquest percentatge podrà incrementar-se si resten places vacants
un cop tancats els períodes de preinscripció. L'ordre d'adjudicació de les places vindrà determinat per la qualificació mitjana de l'expedient
acadèmic de la titulació d'accés al Màster Universitari de la persona interessada.  

CONDICIONS
Per poder gaudir de la bonificació i/o gratuïtat corresponent a cada situació s'haurà de presentar la documentació original i fotocòpia
vigent en la data d'inici del curs acadèmic. La data límit per aportar la documentació acreditativa i tenir dret al descompte serà el 30 de
novembre.

Per justificar la bonificació o descompte s'haurà d'aportar còpia del contracte laboral i vida laboral o darrer full de salari.

Les bonificacions, descomptes i beques atorgades per TecnoCampus no són acumulables (excepte els descomptes i beques regulats per
normes d'entitats públiques de rang superior i el descompte per pagament immediat). En casos justificats i degudament acreditats el
Director General pot establir excepcions en aquesta norma.

10 % de descompte de l'import total del màster (excloses taxes) per a treballadors de les empreses instal·lades al Parc TecnoCampus, amb
contracte indefinit. La data límit per aportar la documentació acreditativa i tenir dret al descompte serà el 30 de novembre, sempre i quan
els contractes siguin vigents en la data de matriculació de l'estudiant. 

RESERVA PLACES MÀSTERS UNIVERSITARIS

Màster en Emprenedoria: Per matrícules d'EQUIPS que comparteixin Projecte endegat i en vies de desenvolupament s'aplicarà un
descompte de 2.500 € per a cada membre addicional a partir del segon matriculat. 

10% de descompte de l'import total del màster (excloses taxes) als treballadors amb contracte indefinit de les entitats col·laboradores
amb conveni específic amb els Màsters de l'ESCSET  TecnoCampus o % indicat al conveni.

El que es reguli en el conveni laboral

DESCOMPTES PER A TREBALLADORS O FAMILIARS DE TREBALLADORS DEL TCM  

10% de descompte de l'import total del màster (excloses taxes) pels col.legis oficials.

PREUS

CATÀLEG DE SERVEIS I PREUS TecnoCampus-Màsters universitaris                                                                  
Curs acadèmic 2020/21

Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus - ESCSET

Als reconeixements/convalidacions s'aplicarà el % que s'aprovi en el Decret de la Generalitat pel que es fixen els preus dels serveis
acadèmics a les universitats públiques de Catalunya més 3,34 €/crèdit.

Al preu/crèdit dels màsters universitaris caldrà afegir l'import que s'ha d' ingressar a la universitat adscrivent que s'aprovi en el Decret de
la Generalitat pel que es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

200,00 €

L'estudiant no tindrà dret a la devolució de l'import de la reserva de plaça (600 €), ni dels descomptes específics establerts per la
preinscripció ,  en cas de no formalitzar la matrícula.

El fet de no portar a terme el pagament de la matrícula o d'algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableixi la universitat
podrà donar lloc a la suspensió dels drets temporals de l'alumne i, en el seu cas, a l'anul·lació de la matrícula i dels efectes que aquesta
hagi produït sense dret al seu reintegrament.  

S'exigirà el pagament de les quantitats pendents per matrícules de cursos acadèmics anteriors com a condició prèvia de matrícula o
d'expedició de títols i certificats.

Beques del Ministeri: Els estudiants que sol·licitin beca al ME hauran d'abonar la totalitat de l'import de la matrícula. Als estudiants becats
se'ls ingressarà l'import adjudicat pel Ministeri. L'import s'ingressarà al compte bancari que indiqui l'estudiant, un cop el Ministeri l'hagi
abonat a la Universitat. En cas que l'estudiant tingui algun pagament pendent amb TecnoCampus es compensarà la beca parcial o
totalment amb l'import pendent.

DEVOLUCIONS I/O RENÚNCIA A LA MATRÍCULA

En casos excepcionals i/o sobrevinguts, amb la corresponent justificació, es podrà estudiar, a petició de l'interessat, la devolució d'una part
o de la totalitat de la matrícula.

SERVEIS DE SECRETARIA ACADÈMICA 
Gestió de matrícula i expedient acadèmic  

curs acadèmic 2020/21

BONIFICACIONS  I DESCOMPTES

10 % de descompte de l'import total del màster (excloses taxes) pels Alumni TecnoCampus.
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MÀSTERS ESCST Crèdits acadèmics
Màster universitari  Atenció Integrada en la Cronicitat i 
l'Envelliment.

1a. i 2ona. vegada 83,80 €/crèdit

Màster universitari en Entrenament Personal i Readaptació 
Fisic-esportiva 

1a. i 2ona. vegada 83,80 €/crèdit

Adaptació de pla 0,00 €/crèdit
TFM 2ona. vegada 54,29 €/crèdit

curs acadèmic 
2020/21

200,00 €
*
*
*
*

50,00 €
80,00 €

10% de descompte de l'import total del màster (excloses taxes) als treballadors amb contracte indefinit de les entitats col·laboradores
amb conveni específic amb els Màsters de l'ESCST  TecnoCampus o % indicat al conveni.

Pagament matrícula fora de termini
Pagament fraccionat excepcional

(*) Preus que estableix el Decret de la Generalitat pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de 
Catalunya pel  curs acadèmic 2020/21,  que considerem aplicable pels serveis que ofereix l'ESCST.

Més tot allò que es reguli al Decret de la Generalitat pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de 
Catalunya pel  curs acadèmic 2020/21 , que considerem aplicable pels serveis que ofereix l'ESCST.

Trasllat expedient acadèmic

El fet de no portar a terme el pagament de la matrícula o d'algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableixi la universitat
podrà donar lloc a la suspensió dels drets temporals de l'alumne i, en el seu cas, a l'anul·lació de la matrícula i dels efectes que aquesta
hagi produït sense dret al seu reintegrament.  

S'exigirà el pagament de les quantitats pendents per matrícules de cursos acadèmics anteriors com a condició prèvia de matrícula o
d'expedició de títols i certificats.

Beques del Ministeri: Els estudiants que sol·licitin beca al ME hauran d'abonar la totalitat de l'import de la matrícula. Als estudiants
becats se'ls ingressarà l'import adjudicat pel Ministeri. L'import s'ingressarà al compte bancari que indiqui l'estudiant, un cop el
Ministeri l'hagi abonat a la Universitat. En cas que l'estudiant tingui algun pagament pendent amb TecnoCampus es compensarà la beca
parcial o totalment amb l'import pendent.

DEVOLUCIONS I/O RENÚNCIA A LA MATRÍCULA

En casos excepcionals i/o sobrevinguts, amb la corresponent justificació, es podrà estudiar, a petició de l'interessat, la devolució d'una
part o de la totalitat de la matrícula.

SERVEIS DE SECRETARIA ACADÈMICA 

Gestió de matrícula i expedient acadèmic 
Reconeixement de crèdits 
Expedició certificacions acadèmiques 
Sol·licitud estudis convalidació i adaptació 

Les bonificacions, descomptes i beques atorgades per TecnoCampus no són acumulables (excepte els descomptes i beques regulats per
normes d'entitats públiques de rang superior, reconeixement per experiència professional i el descompte per pagament immediat). En
casos justificats i degudament acreditats el Director General pot establir excepcions en aquesta norma.

FORMES DE PAGAMENT

Reserva de plaça: 600 euros.                                                                                                                                                                                                    
La universitat ofereix fer el pagament de l'import de la matrícula de la següent manera:
a) Modalitat de pagament únic, durant els 15 dies següents a la data de formalització de la matrícula. Si és abans del 30 de juny s'aplica 
el 5 % de descompte.
b) Modalitat de pagament fraccionat: 
- 1/3 de l'import de la matricula en el moment de formalitzar-la (màxim 15 dies data matrícula)                                                                     - 
1/3 de l'import de la matrícula el 30 de setembre
- 1/3 de l'import de la matrícula el 30 de desembre                                                                                                                                                            
c) Finançament amb BS Consumer o Caixabank

NORMES DE GESTIÓ DE LA MATRÍCULA 

L'estudiant no tindrà dret a la devolució de l'import de la reserva de plaça (600 €), ni dels descomptes específics establerts per la
preinscripció ,  en cas de no formalitzar la matrícula.

CONDICIONS

Per poder gaudir de la bonificació i/o gratuïtat corresponent a cada situació s'haurà de presentar la documentació original i fotocòpia
vigent en la data d'inici del curs acadèmic. La data límit per aportar la documentació acreditativa i tenir dret al descompte serà el 30 de
novembre.

Per justificar la bonificació o descompte s'haurà d'aportar còpia del contracte laboral i vida laboral o darrer full de salari.

El que es reguli en el conveni laboral

Es reconeixeran 4 crèdits pels professionals que acreditin experiència laboral i professional en l'àmbit de la cronicitat.

DESCOMPTES PER A TREBALLADORS O FAMILIARS DE TREBALLADORS DEL TCM  

10% de descompte de l'import total del màster (excloses taxes) pels col.legis oficials.

CATÀLEG DE SERVEIS I PREUS TecnoCampus-Màsters universitaris
Curs acadèmic 2020/21

Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus - ESCST

Al preu/crèdit dels màsters universitaris caldrà afegir l'import que s'ha d' ingressar a la universitat adscrivent que s'aprovi en el Decret
de la Generalitat pel que es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

BONIFICACIONS I DESCOMPTES 
10 % de descompte de l'import total del màster (excloses taxes) pels Alumni TecnoCampus.

10 % de descompte de l'import total del màster (excloses taxes) per a treballadors de les empreses instal·lades al Parc TecnoCampus,
amb contracte indefinit. La data límit per aportar la documentació acreditativa i tenir dret al descompte serà el 30 de novembre,
sempre i quan els contractes siguin vigents en la data de matriculació de l'estudiant. 

PREUS

Als reconeixements/convalidacions s'aplicarà el % que s'aprovi en el Decret de la Generalitat pel que es fixen els preus dels serveis
acadèmics a les universitats públiques de Catalunya més 3,34 €/crèdit.
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