PREGUNTES FREQÜENTS

-

Quan es fa la preinscripció?

El període de preinscripció comença el dia 11 de gener de 2019. La data de finalització
pot variar en funció de cada màster. Consulta les dates concretes en el màster a l’apartat
“Calendari” que trobareu a la pestanya “Admissió” de la web del màster.
-

Com es fa la preinscripció?

Es fa mitjançant una aplicació que trobareu oberta a partir del 11 de gener a la web del
màster. Tot el procés es fa en línia, incloent la presentació dels documents requerits.
Podeu consultar aquests documents a l’apartat “Sol·licitud d'admissió” que trobareu a
la pestanya “Admissió” de la web del màster.
-

Com sabré si he estat acceptat?

Al calendari descrit a la primera pregunta es detallen els períodes en els que es resol
cada tanda de preinscripcions. Aquestes resolucions indiquen si heu estat acceptats,
descartats o aneu a una llista d’espera i s’envien al correu electrònic que heu facilitat a
la vostra preinscripció.
-

Si he estat acceptat vol dir que ja tinc la plaça reservada?

No. Quan us comuniquem que heu estat acceptats us demanarem que feu un pagament
en concepte de prematrícula per a reservar la vostra plaça al màster
-

Puc triar el mòduls optatius que vulgui?

Abans de matricular-te tindràs una tutoria amb el coordinador del teu màster on es
decidirà els mòduls que has de fer.
-

Puc cursar el màster a temps parcial?

Sí. Els estudiants de nou accés al primer curs s’han de matricular d’un mínim de 30
crèdits i d’un màxim de 42 crèdits. Pots fer un itinerari, d’acord amb el coordinador dels
estudis, que et permeti cursar el màster més lentament.
-

En quin idioma s’imparteix el màster?

A l’apartat d’informació general del màster s’especifica el percentatge de docència de
cada llengua, però la majoria s’imparteixen en castellà i català. El Servei de Llengües de
la UAB ofereix cursos de català i castellà amb descompte pels estudiants.

-

Si el títol d’accés l’he cursat en un país estranger ha de ser homologat?

No és necessari. Si vas obtenir el títol en un país de la Unió Europea, de països signataris
de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu o de Suïssa ha de ser oficial i estar expedit
per les autoritats competents. No cal realitzar més tràmits.
Si el títol el vas cursar a països extracomunitaris, ha de ser oficial, l’han d’haver expedit
les autoritats competents. A més ha d’estar legalitzat per via diplomàtica o, si s’escau,
mitjançant la postil·la del Conveni de l’Haia o del Conveni Andrés Bello. Per tant, en
aquest darrer cas, cal legalitzar-lo però no homologar-lo.
-

Em puc preinscriure al màster si no he finalitzat els estudis que em donen
l’accés?

Sí, però has de presentar un expedient acadèmic que acrediti que finalitzaràs aquests
estudis abans de començar el màster i, abans de la matrícula, acreditar que ja tens el
títol dels estudis que donen accés al màster.
-

Quins pagaments he de fer? Com es pot pagar?

30,21 euros per a la preinscripció que s’han de pagar amb targeta de dèbit o crèdit. Es
paguen mitjançant la mateixa aplicació que permet fer la preinscripció.
Entre 500 i 1500 euros en concepte de pre-matrícula que es descomptaran del preu de
matrícula del màster i que s’han de pagar amb targeta de dèbit o crèdit. En cas que la
coordinació del màster us admeti us avisarem perquè pagueu aquesta quantitat que us
permet reservar la vostra plaça al màster.
El dia de la matrícula cal presentar un document amb les dades bancàries per domiciliar
el pagament de la matrícula, el qual es pot fraccionar en tres terminis. Per tant, és
indispensable tenir un compte corrent en una entitat financera espanyola per a fer
aquest pagament.

