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SOL.LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

CURSOS DE POSTGRAU PROPIS

Codi Curs
NIF/NIE

/

Passaport

/
Foto

Nom del Curs

DADES PERSONALS
Cognoms

Nom

Domicili
C. Postal

Localitat
País

Provincia

Telèfon 1r/º

Telèfon móbil
E-mail particular
Data de naixement

Sexe

Dona

Població de naixement

Provincia de naixement

Home

Nacionalitat
ESTUDIS
Titulació acadèmica universitaria
Universitat

Especialitat

Any d’acabament

Assignatures o crèdits pendents (Haureu de sol.licitar una instància)
Professional (sense titulació universitaria)
PAGAMENT
Pagament Complet

Pagament Fraccionat

(Caldrà adjuntar document de domiciliació bancària si és pagament fraccionat – pag.3)

NO ES FRACCIONARÀ EN CAP CAS
Si la durada del curs és menor a tres mesos, o si la taxa de matrícula és inferior o igual a 500.-€.
CURSOS DE MÉS DE TRES MESOS
* Taxa de matrícula entre 500 i 1000 euros
Es podrà fraccionar en dos terminis ½ en el moment de l’admisió i ½ als dos mesos.
* Taxa de matrícula de més de 1000 euros
Es podrà fraccionar en tres terminis: 1/3 en el moment de l’admissió; 1/3 als dos mesos de començat i 1/3 als cuatre mesos.
CURSOS DE MÉS DE DOS ANYS
Es fracciona de la següent manera: el 50% a l’inici del primer curs i el 50% restant a l’inici del segon curs. (Segons directrius de la direcció del curs)

En/Na
sol.licita la seua preinscripció per a la concessió d’una plaça en el curs:

alhora que garanteix que és certa tota la informació facilitada

Signatura
(Data, Nom i cognoms de la persona sol.licitant)
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seues dades personals
seran incorporades en un fitxer titularitat de la Universitat de València, i seran utilitzades per a les finalitats d'aquest formulari dins de les tasques
realitzades per ADEIT per a la gestió de cursos, pràctiques i altres activitats formatives. Les seues dades podran ser comunicades a aquells tercers
necessaris per a les finalitats d'aquest formulari, entre ells i segons el cas, als professors, tutors i directors del curs, pràctica o activitat, a les empreses o
entitats participants en el programa de pràctiques, a entitats asseguradores, i per obligacions legals.
Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant el Servei d’Informatica de la Universitat de València en la següent adreça:
Amadeo de Savoia, 4, 46010 València, o bé per email a lopd@uv.es, aportant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.
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SOL.LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

CURSOS DE POSTGRAU PROPIS

DOCUMENTS QUE CAL ADJUNTAR
· Una fotografia de tamany carnet
· Una fotocòpia del DNI
· Una fotocòpia de l’expedient acadèmic
· Una fotocòpia del Títol de diplomat/llicenciat/enginyer (o del resguard)
· Els professionals no universitaris hauran d’aportar una carta de l’empresa o de l’organisme, en què s’acredite la realització
d’activitats professionals relacionades amb el curs.
· Formulari en el qual es compromet a finalitzar la llicenciatura o diplomatura (Els estudiants i les estudiantes matriculats de
primer i segon cicle d'universitat que tinguen pendent d'aprovació 10% de crèdits com a màxim).
NORMES GENERALS
· La sol.licitud, segons el model adjunt, deurà remetre’s a l’ADEIT, Fundació Universitat Empresa, Plaça de la Mare de Déu de
la Pau, 3 - 46001 València, Teléfon: 963 262 600 – Fax 963 262 700.
· La persona sol.licitant ha de presentar, en el moment de lliurar la sol.licitut tots els documents requerits.
· No s’admetrà cap sol.licitud d’inscripció que no siga omplida degudament.
· La persona sol.licitant ha d’acceptar sotmetre’s a les proves i/o a l’entrevista que convoque prèviament el comitè de
selecció..
· La selecció la realitzará la comissió que s’establirà en cada cas seguint les directrius del director del curs
· En cas de renúncia a la plaça l’alumne haurà de comunicar-ho a la Fundació Universitat Empresa. Adeit
REGLAMENT DE TÍTOLS PROPIS DE POSTGRAU DE LA UNIVERSITAT DE VALÉNCIA (Extracte)
Article 4.- Títol de Màster Propi
1. Per accedir als estudis de màster els alumnes hauran d’estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o altre
expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que atorgue accés a ensenyaments
oficials de postgrau, o un altre títol conforme a sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior i que
acredite un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols de grau i que faculten en el
país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau.
2. No obstant l’anterior es permetrà l’accés, de forma condicionada a l’obtenció del títol universitari de grau en el mateix
curs acadèmic, a les persones a les quals els resta menys d’un 10 % del creditatge per finalitzar aquests estudis.
3. La superació dels estudis de màster donarà dret, en el seu cas, a l’obtenció del corresponent Títol de màster
propi en “...” per la Universitat de València.
Articles 5 y 6.- Títol de Diploma d’Especialització y Títol d’Expert Universitari
1. Per accedir a aquests estudis l’alumnat haurà d’acreditar els mateixos requisits de titulació universitària que per als
estudis de títol de màster propi.
2. La superació dels estudis donarà dret, al seu cas, a l’obtenció del corresponent Diploma d’especialització en “...” o Títol
d’expert universitari en “...” per la Universitat de València.
3. Excepcionalment i d’acord amb allò previst al pla d’estudis, també podran accedir a aquests estudis els professionals
sense titulació universitària, si bé en aquests casos no podran obtindre el títol de diploma i només se’ls podrà expedir una
certificació d’aprofitament.
Article 7.- Certificats Universitaris
1. Per accedir a aquests certificats l’alumnat haurà d’acreditar estar en condicions d’accedir a ensenyaments universitaris.
Així mateix, podran accedir professionals sense titulació universitària prèvia i amb una experiència acreditada sempre que
aquest aspecte estiga contemplat expressament en el pla d’estudis corresponent.
2. Aquest estudis donaran lloc a l’obtenció d’un certificat universitari.
Article 19. De la preinscripció.
1.Transcorregut el període de preinscripció, si la demanda de places d’un curs determinat és inferior al nombre mínim
d’estudiantat establert en la proposta de curs, l’oferta d’aquest decaurà i no s’impartirà, llevat que el director reajuste el
pressupost a fi que resulte viable econòmicament.
2.L’admissió serà comunicada als preinscrits informant-los dels procediments de matrícula i de la data i lloc d’inici del curs
Article 20. De la matrícula.
1.L’estudiant o estudianta que obtinga plaça es matricularà del curs complet.
2.El pagament de la matrícula s’efectuarà abans de l’inici del curs, i aquest podrà fraccionar-se segons allò que s’establisca
pel Vicerectorat competent en matèria d’estudis de postgrau. L’impagament del segon termini comportarà l’anul•lació de la
matrícula de l’alumne o alumna sense dret al reintegrament de la quantitat ja pagada. Una vegada matriculat, l’alumne o
alumna que es done de baixa per causes justificades abans de 10 dies hàbils transcorreguts des de l’inici del curs se li
tornarà el 50 % de l’import de la matrícula.
3.L’anul•lació de la matrícula es justificarà sempre per alguna de les següents causes sobrevingudes: malaltia, treball,
menyscapte econòmic de la unitat familiar o qualsevol altra causa que, a juí de director o directora, es considere
equiparable a les anteriors.

La taxa d’expedició de Títols i Certificats no està inclosa.
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NOMÉS PER A PAGAMENTS FRACCIONATS
ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DEUTE DIRECTE SEPA
Sepa Direct Debit Mandate

A omplir per la Fundació Universitat Empresa de València. ADEIT.
Referència de l'ordre de domiciliació (Indiqueu codi del curs):
Identificador del creditor: ES22000G46470738
Nom del creditor: FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE VALÈNCIA. ADEIT
Domicili: PLAÇA DE LA MARE DE DÉU DE LA PAU, 3
Codi postal - Població - Província: 46001 València
País / ESPANYA
Per mitjà de la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, la persona deutora autoritza: (A) el/la creditor/a a enviar instruccions a l'entitat del/de
la deutor/a per carregar en el seu compte la quantitat corresponent i (B) l'entitat per efectuar els deutes en el seu compte seguint les instruccions
del/de la creditor/a. Com a part dels seus drets, la persona deutora està legitimada al reembossament per la seua entitat en els termes i
condicions del contracte subscrit amb aquesta. La sol•licitud de reembossament s’ha d'efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data
de càrrec en compte. La persona deutora pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seua entitat financera.

A omplir per l'estudiant o, si es tracta de persona distinta, per la persona titular del compte de càrrec.

Nom del Curs:
Nom de la persona deutora (titular/es del compte de cárrec):
Domicili:
Codi postal - Població - Província:
País:
Swift BIC (pot contenir 8 o 11 posicions)
(s’ha d’omplir obligatòriament si l'entitat del compte de càrrec està domiciliada fora d'Espanya)
Número de compte - IBAN
A Espanya l'IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES

E S
Data - Localitat:

Signatura

TOTS ELS CAMPS S’HAN D’EMPLENAR OBLIGATÒRIAMENT.
UNA VEGADA SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ, S’HA D’ENVIAR AL/A LA CREDITOR/A PER A LA SEUA CUSTÒDIA.

