NORMATIVA ACADÈMICA

•

Podran accedir a aquests estudis de curs complet totes les persones a partir de 55
anys i en situació d’inactivitat laboral.

•

Podran accedir a assignatures soltes totes les persones a partir de 55 anys, sempre
que la matrícula del curs sencer deixi places disponibles.

•

El Diploma Universitari consta de tres cursos acadèmics dividits en dos
quadrimestres cada un d’ells. Durant cada quadrimestre s’impartiran tres
assignatures, l’actual pla d’estudis 2017 consta de divuit assignatures de caràcter
obligatori.

•

L’estudiantat es gradua en el moment que hagi superat les divuit assignatures, ja
sigui per la via de matrícula de curs sencer, ja sigui per la via lenta d’assignatures
soltes.

•

L’estudiantat que es matriculi d’un curs sencer (2 quadrimestres, 6 assignatures) i
que per causa justificada no puguin seguir el segon quadrimestre, se’ls retornarà la
meitat de la matrícula si havien pagat el curs sencer, sempre que ho comuniquin
abans de l’inici del quadrimestre de primavera.

•

L’estudiantat d’assignatures soltes només podrà renunciar a la matrícula o canviar
d’assignatura durant les dues setmanes següents a l’inici del quadrimestre per una
causa justificada.

•

L’estudiantat que es matriculi d’una sola assignatura en el 2º quadrimestre en tot
l’any acadèmic haurà de realitzar el pagament en el període de matrícula del 1º
quadrimestre (juny/juliol/setembre).

•

Les llengües de treball són el català i el castellà. Els treballs es poden lliurar en la
llengua de preferència de l’estudiantat.

•

Avaluació: l’estudiantat haurà d’assistir a un 80% de les sessions docents de cada
una de les assignatures. Les absències s’hauran de justificar per escrit a la secretaria
del Diploma ja que si no es comptabilitzant com a falta d’assistència. També hauran
de realitzar les pràctiques i/o treballs en grup o individuals quan el programa i el
professorat ho requereixi.

•

Les visites organitzades pel professorat també tindran caràcter obligatori (sempre i
quan hagin places per tothom) i s’haurà de justificar la no assistència.

•

El compliment de l’assistència i la realització dels treballs per part de l’estudiantat
determinaran la nota final de cada assignatura que no serà inferior a 5 aprovat.

BEQUES CURS/ASSIGNATURES
Durant la matrícula (juny/juliol/setembre) les persones que per la seva situació
econòmica vulguin optar a una beca d’estudis, hauran de presentar a la secretaria del
Diploma la següent documentació:
•

Original o còpia de la última renda declarada

•

Volant col·lectiu/dades del padró municipal

•

Informe situació personal actual on es puguin justificar informacions que no
constin a la declaració de la renda presentada

•

DNI

Un cop presentada la documentació es reunirà l’Equip de Direcció del Diploma
Universitari i es concediran, examinades les peticions i la documentació aportada pel
l’estudiantat, beques completes, mitges o d’assignatures .
Es comunicarà per escrit a totes les persones que hagin sol·licitat la beca si la sol·licitud
ha estat acceptada o denegada.

Terrassa, 20 de setembre de 2018

