
 

 

 

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 

Condicions de reserva 

Confirmació de la matriculació 

Un cop rebuda la sol·licitud de matrícula de l'alumne, se li confirmarà la preinscripció en els cursos 

que ha escollit. L'estudiant ha de pagar l'import total dels cursos triats i dels serveis addicionals que 

eventualment demani. Una vegada complerts aquests passos, l'estudiant rebrà una carta de 

benvinguda a la Universitat Autònoma de Barcelona i la factura detallada dels cursos, el pagament 

dels quals s'ha d'efectuar abans del dia 15 de juny. Qualsevol matriculació confirmada que no s'hagi 

abonat abans d'aquest període podrà ser cancel·lada. 

Activitats i serveis inclosos: 

 Pack de benvinguda amb informació local i alguns consells pràctics. 

 Cursos amb professors de la UAB. 

 Despeses de matrícula. 

 Certificat UAB. 

 Material didàctic que es faciliti durant el programa. 

 Ús d'aules d'estudi. 

 Els serveis de l'International Welcome Point. 

Activitats i serveis no inclosos: 

 Servei de recollida a l'Aeroport de Barcelona (encara que la UAB pot gestionar-lo). 

 Activitats culturals, excursions i visites als monuments. 

 Lliurament urgent de documents necessaris per al visat. 

 Despeses administratives derivades d'algun possible canvi de curs o d'allotjament després de 

l'arribada de l'alumne. 

Despeses administratives 

 La tramesa de cartes o documents relacionats amb la tramitació del visat tindrà un càrrec 

addicional de 40 €. 

Pagaments amb targetes de crèdits 



La UAB només accepta pagaments mitjançant Visa o Mastercard. L'alumne haurà d'enviar una 
carta d'autorització en la qual haurà d'indicar clarament el número de targeta, la data de 
caducitat i l'import que ens autoritza a cobrar. 

Transferència bancària 

Preguem que la transferència bancària (del seu banc al nostre) s'efectuï en euros. Cal assegurar-
se que s'han introduït correctament els 20 números que identifiquen l'oficina del nostre banc i el 
nostre número de compte. Totes les despeses bancàries derivades de la transferència de diners 
hauran d'anar a càrrec de l'alumne. 

Cancel·lacions 

Qualsevol cancel·lació s'ha de notificar per escrit un mínim de 14 dies abans de l'inici del curs. Les 
despeses de matrícula es tornaran en la seva totalitat a excepció d'una tarifa de 50 € en concepte 
de càrrecs administratius. Les cancel·lacions que es produeixin entre 1 i 14 dies abans de la data 
d'inici del curs es penalitzaran amb la totalitat del pagament efectuat. Les cancel·lacions rebudes 
després de l'inici del curs no es reemborsaran. 

Tots els cursos s'han d'abonar íntegrament abans de la data d'inici. La UAB es reserva el dret de 
cancel·lar cursos a causa d'un nombre insuficient d'inscripcions, amb una notificació prèvia d'un 
mínim de 15 dies d'antelació. En aquest cas es reemborsarà l'import íntegre de l'assignatura 
esmentada. 

La UAB es reserva el dret de posar fi a la participació d'un alumne si aquest no respecta la 
normativa i les instruccions de la universitat. 

No es concedirà cap reembors (o prolongació) per raó de retards en l'arribada o de l'absència de 
l'alumne durant el curs, ni tampoc a causa de dies lectius perduts a causa de festivitats locals o 
nacionals en les quals l'escola romangui tancada. 

Assegurança 

La UAB no es farà responsable de la pèrdua o dels danys a objectes personals. És imprescindible 
que els alumnes contractin una assegurança personal adequada a la seva estada a Espanya. 

Visats per a Espanya 

L'alumne és el responsable d’esbrinar els requisits legals per entrar a Espanya a l'ambaixada o al 
consolat més propers. Els ciutadans de la Unió Europea normalment no necessiten visat. De tota 
manera, la UAB no acceptarà cap responsabilitat si es nega l'entrada al país a algun alumne. 

Si així se sol·licita, la UAB facilitarà una carta d'inscripció gratuïta després de rebre el pagament 
de l'import sencer del curs elegit. La tramesa urgent de documents incorrerà en càrrecs 
addicionals. 

Dies no lectius a Barcelona 

A Barcelona, alguns dies són considerats com a no lectius a causa de festivitats locals o nacionals. 
Totes les classes que es perdin durant aquesta dies festius no es recuperaran. 


