INFORMACIÓ MATRICULACIÓ - ENSENYAMENTS LOE

1.

OPCIONES DE MATRÍCULA
En general el alumno se podrá matricular de un mínimo de 18 ECTS y un máximo de 72 ECTS.
Los estudiantes podrán obtener el reconocimiento de hasta un máximo de 6 créditos en toda la carrera en
actividades de centro, culturales, artísticas, deportivas etc.
MATRÍCULA TOTAL
En
el
cas
d'aquells
alumnes
A més existeixen les següents opcions de matrícula:

que

es

matriculen

de

60

ECTS.

MATRÍCULA PARCIAL
- Haurà de Sol·licitar-se a la Direcció del Centre, qui resoldrà.
Es consideraran causes justificades les relacionades amb l'activitat laboral, les necessitats educatives especials i
responsabilitats familiars.
- Tindran limitada la seua matrícula anual a un mínim de 18 *ECTS i un màxim de 36 *ECTS, dels quals no més de
18
poden
correspondre
a
un
mateix
semestre.
L'alumne amb matrícula parcial durant tots els seus estudis podrà sol·licitar beca durant un màxim de 6 anys.
2.

OPCIONS DE PAGAMENT
OPCIÓ A
- L'alumne podrà realitzar el pagament de la matrícula corresponent a tot el curs acadèmic, en una sola vegada,
abans de l'inici de les classes.
OPCIÓN B
- Dos terminis d'imports iguals. El primer abans de l'inici de les classes i el segon, durant la 2a quinzena del mes de
gener.
3.
BECA DEL MINISTERI
- L'alumne que sol·licite la Beca del Ministeri haurà de justificar-lo a l'inici del curs en la Secretaria Administrativa
d'aquest Centre.
- Haurà de presentar la corresponent credencial en Secretaria com a li haja sigut concedida.
- Si se li haguera denegat haurà d'acudir a Secretaria per a formalitzar el pagament de la seua matrícula.
- L'alumne que opte per la sol·licitud de Beca també podrà sol·licitar Matrícula Parcial . Veure informació sobre
Beques del Ministeri
- En qualsevol cas la matrícula haurà d'estar formalitzada per a tots els alumnes que hagen sol·licitat Beca a data 15
de març.
- L'alumne podrà sol·licitar Beca durant un màxim de 5 anys, excepte en el cas de Matrícula Parcial que serà de 6
anys.
-La normativa específica per a cada curs acadèmic estarà disponible a principis del mes de setembre
4.

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
Aquell alumne que desitge sol·licitar reconeixement de crèdits haurà de fer-lo a l'inici de curs en el mateix acte de
presentació
de
la
seua
sol·licitud
de
matrícula.
Aquesta sol·licitud serà única a l'inici de curs per a totes aquelles assignatures que l'alumne sol·licite del corresponent
curs
acadèmic.
L'alumne que haja cursat altres estudis superiors no conclosos i vulga sol·licitar la transferència dels *ECTS
corresponents a aqueixos estudis al seu certificat acadèmic i Suplement Europeu al Títol (SET), haurà de fer-ho a l'inici
de curs en el mateix acte de presentació de la seua sol·licitud de matrícula
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