
MESTRATGES, CURSOS DE POSTGRAU I D'ESPECIALITZACIÓ

1.     La Comissió de Doctorat assignarà en cada cas la característica acadèmica que correspongui a cada curs de mestratge, postgrau o
especialització, després d’escoltar a la direcció del curs.
Els cursos tindran la consideració de A,B,C,D,E,F i G , segons les seves característiques acadèmiques.

2.     D’acord amb la característica acadèmica que correspongui a cada curs i determinat el seu nombre de crèdits, la direcció dels cursos
ha d’aplicar la taula de preus públics corresponents a títols propis de caràcter no oficial aprovats anualment pel Consell Social i que figuren 
a la taula de preus adjunta.

3.     El Consell Social delega en la Comissió de Doctorat la concessió de beques de matrícula per als esmentats cursos de mestratge,
postgrau i especialització, que ha d’informar el Consell Social de les actuacions realitzades.



Tipus Criteri (una única condició és motiu suficient perquè es consideri  l’assignació a un tipus de curs) Preus €/crèdit
1. Curs introductori
2. Tot el professorat és de la UdL

A 3. Sense despeses de material 6
4. Curs que rep subvenció externa complerta
1.       Curs introductori
2.       Pràcticament tot el professorat és de la UdL

B 3.       Despeses de material escasses 15
4.  Curs que rep subvenció externa parcial
1.       Curs poc especialitzat
2.       Hi participa poc professorat de fora de la UdL

C 3.       Curs amb despesa de material molt moderada 35
4.  Curs que rep subvenció externa parcial
1.       Curs moderadament especialitzat
2.       Hi participa professorat de fora de la UdL

D 3.       Despesa de material moderada 50
4.  Curs que no rep cap tipus de subvenció externa
1.       Curs moderadament especialitzat
2.       Hi participa bastant professorat de fora de la UdL

E 3.       Despesa de material moderada 70
4.  Curs de formació continuada, amb demanda relativa en el mercat de treball
1.       Curs especialitzat
2.       Hi participa molt professorat de fora de la UdL

F 3.       Forta despesa de material 110
4.  Curs de formació continuada, amb demanda en el mercat de treball
1.       Curs altament especialitzat
2.       Hi participa molt professorat de fora de la UdL

G 3.       Forta despesa de material 140
4.  Curs de formació continuada, amb alta demanda en el mercat de treball



CURSOS AMB RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ

Tipus Criteri Preus €/crèdit

A Curs impartit per professorat de la UdL 15

B Curs impartit per professorat de la UdL i de fora de la UdL 30
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