CALENDARI DE MATRICULA NOU ACCÉS
GRAU EN INFERMERIA
CURS 2020-2021

CALENDARI
•
•

•

Estudiants amb plaça assignada en primera preferència el 6 d’agost:
Matrícula: Del 7 al 10 de setembre de 2020, de 9 a 14 hores
Estudiants que han fet el tràmit d’assignació definitiva, i estudiants que han realitzat
una reclamació i entren en primera preferència:
Matrícula: 10 de setembre de 2020, de 9 a 14 hores
Estudiants assignats en la segona assignació del 18 de setembre:
Matrícula: Del 21 al 23 de setembre de 2020, de 9 a 14 hores

Documentació a presentar en el moment de la matrícula
o
o
o

o
o
o

Original i fotocòpia del DNI/ NIE en vigor
1 fotografia mida carnet
El document acreditatiu d’accés a la Universitat, segons la via d’accés:
Certificat notes PAU (ha partir de les PAU 2015) o Original targeta de les PAU (exemplar universitat)
Original del certificat oficial de la qualificació final del Cicle Formatiu de Grau Superior o formació
professional emès pel centre acadèmic corresponent i fotocòpia del títol o del resguard
Alumnes que tenen començats els estudis universitaris: el resguard acreditatiu del pagament dels
drets de trasllat de la universitat de procedència (original) i certificació original de notes
Alumnes ja titulats: Original i fotocòpia del títol universitari oficial o resguard de títol
Alumnes amb la prova d’accés per a majors de 25 anys o majors de 45 anys: certificat original o
targeta de les proves d’accés (exemplar universitat)
Original i fotocòpia del Carnet de família nombrosa, si escau (tant el carnet individual com el general)
Original i fotocòpia de les Dades bancàries on aparegui el número i el titular del compte
Original i fotocòpia de la targeta sanitària

IMPORTANT
-

-

És obligatori matricular-se de tot el primer curs (60 crèdits d’assignatures obligatòries)
Per poder optar a la modalitat de “Dedicació a l’estudi a temps parcial” caldrà reunir uns requisits
específics. Consulteu-los a:
https://www.upf.edu/web/seu-electronica/normativa-sobre-la-regulacio-de-la-modalitat-de-dedicacio-a-lestudi-a-temps-parcial
Els alumnes que vulguin realitzar les sol·licituds de convalidació corresponents als CFGS que donen dret
(Anatomia patològica i citologia, Imatge per al diagnòstic, Laboratori de diagnòstic clínic, Radioteràpia)
tant LOGSE com LOE, és indispensable que el dia de la matrícula portin l’original i fotocòpia del títol
o del resguard.

Normativa d’uniformes
Els alumnes de nou accés han d’adquirir l’uniforme de l’ESIMar per a realitzar les pràctiques i les simulacions a
les aules de laboratoris. L’uniforme té un cost de 50€ i es podrà reservar en el període de matrícula i recollir a
partir de l’inici de curs entregant el comprovant del pagament.
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