
ANNEX II -Cursos no reglats 



  TARIFES CFC     

    
 

Descripció Preus 

 

Taxes administratives dels títols de Diplomat i d'Especialista Sènior en Cultura, Ciència i Tecnologia L'establerta a la normativa acadèmica oficial vigent a la UdL 

 

Taxes de suport a l'aprenentatge dels títols de Diplomat i d'Especialista Sènior en Cultura, Ciència i 
Tecnologia L'establerta a la normativa acadèmica oficial vigent a la UdL 

 
Reconeixements de crèdits (pel CFC i ICE) 15% del preu del crèdit corresponent a l'activitat formativa de què es tracti  

 
Duplicat de Certificats i Títols emesos (pel CFC i ICE) 12,18€ 

 
Expedició de títols de Jornades ,Cursos d'especialització i Cursos de curta durada 12,18€ 

 
Expedició de títols d'Especialista, Expert Postgrau , Màster i Programa Sènior  60,90€ 

 

Expedició de certificacions acadèmiques El que estableixi el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les 
universitats públiques de Catalunya. 

 

  TARIFES UNIVERSITAT D'ESTIU  

 
 

 
 Descripció  Preus €/crèdit 

 Estudiant *, PAS i PDI de la UdL  

 Des de l'inici de la matrícula fins al 31 de maig de 2017 27,67 € 

 Des de l'1de juny fins al 16 de juny de 2017 31,62 € 

 A partir del 19 de juny de 2017 39,53 € 

 Estudiant d'altres universitats i públic general  

 Des de l'inici de la matrícula fins al 16 de juny de 2017 40,50 € 

 A partir del 19 de juny de 2017 45,00 € 

   
 

* Pels estudiants de la UdL que vulguin reconeixement d'ECTS no se’ls hi aplicarà cap tarifa reduïda, independentment del moment en el qual es faci la matrícula l’import del crèdit serà de  39,53€  

 

En el cas de cursos coorganitzats amb una institució externa a la UdL, els preus poden modificar-se segons l'acord amb la institució coorganitzadora. 
 

  CURSOS AMB RECONEIXEMENT DE CRÈDITS      

 
 

  
 Descripció  Preu €/crèdit 

 
Matèries  transversals i crèdits lliure elecció  

El que estableix el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les 
universitats públiques de Catalunya d'estudis amb coeficient d'estructura docent C 



  TARIFES CURSOS ORGANITZATS ENTRE LA UNIVERSITAT D'ESTIU I L'INSTITUT DE LLENGÜES  

   
 

Descripció  Preus €/hora 

 
Cursos semi presencials a Estudiant, PAS i PDI de la UdL.  2,55 €/hora 

 
Cursos semi presencials a Estudiant d'altres universitats i públic general.  3,65 €/hora 

 
Cursos presencials a Estudiant, PAS i PDI de la UdL.  2,95 €/hora 

 
Cursos presencials a Estudiant d'altres universitats i públic general.  4,05 €/hora 

 


