POLÍTICA DE PREUS, BEQUES I AJUTS
Màsters universitaris, 2022-23
DOCUMENT APROVAT PER LA COMISSIÓ PERMANENT DE L’EUNCET BUSINESS SCHOOL
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1

Preus

1.1

Preu crèdit màster universitari en Administració i Direcció d’Empreses
▪

1.2

Preu crèdit màster universitari en Direcció de Màrqueting
▪
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Preu crèdit: 234 euros/crèdit.

Preu crèdit: 212 euros/crèdit.

Beques

2.1

Beques Excel·lència Acadèmica graduats universitaris

a descomptar de l’import total de la matrícula del curs 2022-2023. No és acumulable.
▪

20 %: graduats universitaris o equivalents amb una nota d’expedient acadèmic
superior a 7 sobre 10.

▪

30 %: graduats universitaris o equivalents amb una nota d’expedient acadèmic
superior a 8 sobre 10.

▪

35 %: graduats universitaris o equivalents amb una nota d’expedient acadèmic
superior a 9 sobre 10.

2.2

Beques alumnes UPC

35 % a descomptar de l’import total de la matrícula del curs 2022-2023. No acumulable.
▪

2.3

Estudiants que hagin obtingut un títol de grau o equivalent a la UPC.

Beques alumnes Euncet

55 % a descomptar de l’import total de la matrícula del curs 2022-2023. No acumulable.
▪

2.4

Estudiants que hagin obtingut un títol de grau o equivalent a l’Euncet Business
School.

Beca Internacional

20 % a descomptar de l’import total de la matrícula del curs 2022-2023. No acumulable.
▪

Estudiants que no tinguin la residència a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

15 % a descomptar de l’import total de la matrícula del curs 2022-2023.
▪

Estudiants estrangers procedents de països especialment afectats en les seves
economies per l’efecte de la pandèmia de la Covid-19.
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2.5

Beca de col·laboració a l’Euncet

Ajudes en forma de descompte del 20 % de la matrícula del curs 2022-2023 (no és
acumulable), a tots aquells estudiants matriculats a qualsevol dels màsters universitaris que
ofereix l’Euncet Business School i...
▪

Tinguin un conveni remunerat en pràctiques amb l’Euncet Business School.

▪

Donin servei de suport a l’estructura docent i administrativa de l’Euncet Business
School.

2.6

Beca Excel·lència Acadèmica graduats en els màsters universitaris de
l’Euncet Business School

Ajudes en forma de descompte del 100% de la matrícula del curs 2022-2023. No és
acumulable.
▪

Estudiants procedents dels màsters universitaris de l’Euncet Business School que hagin
obtingut el millor expedient acadèmic del seu curs.

▪

Podran cursar un dels postgraus de la formació executive de l’Euncet Business School.
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Ajuts

3.1

Ajuts familiars

Ajuts en forma de descompte del 8 % de l’import total de la matrícula del curs 2022-2023.
No és acumulable.
▪

Estudiants amb un o més germans matriculats en el mateix curs acadèmic d’un grau
o màster universitari de l’Euncet Business School.

▪

Estudiants amb renda familiar inferior a 30.000€ anuals/bruts (unitat familiar).

3.2

Ajuts professionals

Ajuts en forma de descompte del 10 % de l’import total de la matrícula del curs 2022-2023.
No és acumulable.

3.3

▪

Estudiant que acrediti més d’un any com a treballador autònom.

▪

Estudiants que acreditin més d’un any d’estar en situació d’aturat.

Ajuts UFEC

Ajuts en forma de descompte del 6 % de l’import total de la matrícula del curs 2022-2023.
No és acumulable.
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▪

Estudiants amb un carnet de federat d’alguna de les Federacions d’Esports
Catalanes, Espanyola o Internacional i amb una antiguitat mínima de 3 anys.

▪

Persones abonades a qualsevol de les instal·lacions esportives gestionades per la
Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).

3.4

Ajuts empleats EUROFITNESS, LEITAT i UFEC

Ajuts en forma de descompte del 15 % de l’import total de la matrícula del curs 2022-2023.
No és acumulable.
▪

Estudiant amb contracte laboral amb alguna d’aquestes institucions en el moment
de fer la matrícula.

L’import dels ajuts s’ha establert sobre la base d’una matrícula de 60 crèdits
d’assignatures a cursar.
En determinats casos puntuals el departament comercial podrà concedir ajuts no
contemplats explícitament en aquest document.
Cal tenir en compte que aquestes beques i ajuts en cap cas són acumulables. Només és
compatible amb el descompte del 5% per fer un pagament únic en el moment de
matricular-se.
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Admissió

Per formalitzar l’admissió en un màster l’estudiant haurà de fer un pagament per import de
1.000 € en concepte de reserva.
El pagament avançat de l’admissió implica un compromís de l’estudiant d’iniciar els estudis.
No es realitzarà cap reemborsament ni total ni parcial d’aquest import, excepte que
l’estudiant no compleixi amb els requisits d’accés.
Una vegada formalitzada la matrícula, serà d’aplicació el règim econòmic establert per
l’Euncet Business School. Del preu global de la matrícula es descomptarà l’import avançat
per a l’admissió.
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Modalitats de pagament de la matrícula

5.1

Pagament únic

Aquesta opció de pagament s’ha de realitzar no més tard de 5 dies hàbils després d’haver
formalitzat la matrícula.
▪

Transferència:
o

▪

IBAN: ES45-0182-2347-4102-00135447 (BBVA)

Transferència estudiants internacionals:
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o

Banc beneficiari: Banc Sabadell

o

Direcció del banc: c/Raval de Montserrat, 35, 08221, Terrassa, Barcelona.

o

SWIFT: BSADESBB

o

IBAN: ES47 0081 0016 1500 0193 6401

o

Número de compte: 0081 0016 1500 0193 6401

o

Nom del beneficiari: EUNCET FORMACION, S.L.

o

Direcció del beneficiari: Camí del Mas Rubial,1, 08225 Terrassa, Barcelona.

La transferència bancaria haurà de ser obligatòriament en divisa Euro. Qualsevol despesa
de transacció bancària anirà a càrrec del pagador.

5.2

Finançament a través del BBVA

Condicions: https://www.bbvacolectivos.com/7488/euncetbs/cat/per-a-tu/prestecspersonals-139.

5.3

Condicions especials alumnes Euncet – UPC

Els estudiants que hagin obtingut un títol de grau o equivalent amb l’Euncet Business School
o la UPC poden fraccionar l’import de la matrícula (excepte la reserva) amb un màxim de 10
terminis sense cap tipus d’interès ni comissió.

6

Efectes de no pagar la matrícula

El fet de no dur a terme el pagament de la matrícula o d’alguns dels fraccionaments en els
terminis establerts pot donar lloc a la suspensió temporal dels drets de l’estudiant en els
termes previstos en el decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis
acadèmics a les universitats públiques catalanes del curs actual.
S’exigeix el pagament de les quantitats pendents per matrícules de cursos anteriors com a
condició prèvia de matrícula o d’expedició de títols o certificats.
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Modificacions de la matrícula

El calendari acadèmic de l’Euncet Business School preveu, per a cada període lectiu, un
termini per admetre les sol·licituds de modificació de la matrícula:
▪

Primer semestre:
o

De l’11 de juliol al 30 de setembre de 2022: s’admeten sol·licituds de
modificació de matrícula. Les que es resolen favorablement no tenen cost
per l’estudiant.

o

D l’1 al 19 d’octubre de 2022: s’admeten sol·licituds de modificació de
matrícula. Les que es resolen favorablement s’aplicarà una taxa de 30 euros.

5

o
▪

A partir del 20 d’octubre de 2022, NO s’admetran sol·licituds de modificació
de matrícula.

Segon semestre:
o

NO s’admetran sol·licituds de modificació de matrícula.

El director Acadèmic del centre resol les sol·licituds de modificació presentades.
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Renúncia a la matrícula

Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé en casos justificats
degudament i per una sola vegada, els estudiants poden sol·licitar la renúncia total a la
matrícula i rebre els serveis acadèmics sol·licitats, sempre que ho facin dins del termini que
s’estableix en el calendari acadèmic, amb independència de la data en què s’hagi formalitzat
la matrícula.
En tot cas, els estudiants que hagin renunciat a la matrícula de primer curs perden la plaça
assignada i han de tornar a ser admesos en el procés de preinscripció o d’acord amb les
normes d’accés vigents per a aquells estudis per poder matricular-s’hi una altra vegada.
El calendari acadèmic de l’Euncet Business School preveu, per a cada període lectiu, un
termini per admetre les sol·licituds de renúncia a la matrícula:
▪

▪

Primer semestre:
▪

De l’11 de juliol al 19 d’octubre de 2022: totes les sol·licituds de renúncia a
la matrícula es valoraran favorablement i es retornarà tot l’import que
l’estudiant hagi pagat, excepte la reserva d’admissió dels candidats de nou
accés.

▪

Del 21 al 31 d’octubre de 2022: totes les sol·licituds de renúncia a la
matrícula es valoraran favorablement però l’estudiant haurà de pagar una
taxa de 1.000 euros.

▪

A partir de l’1 de novembre de 2022, NO s’acceptaran sol·licituds de
renúncia a la matrícula.

Segon semestre:

▪

No s’acceptaran sol·licituds de renúncia a la matrícula.

El director Acadèmic del centre resol les sol·licituds de renúncia presentades.
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