
Quant he de pagar?

FPI – resta

FPI – fase 
contracte UAB

FI

PIF

FPU

Taxa "Serveis 
Específics i de 

Gestió de 
l'Aprenentatge"

Preu públic 
"Matrícula 

de 
Doctorat"

Informacio addicional i contacte

avisos.tercercicle@gmail.com

http://doctorandsuab.wordpress.com

Facebook: assembleaUAB

Twitter: doctorandesuab

I si ja he pagat?

Pots fer la sol·licitud de 

reintegrament. 

Trobaràs instruccions detallades al 

nostre web
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Matr Matríícula de Doctorat     cula de Doctorat     

Guia del Curs 2011/ 2012 Guia del Curs 2011/ 2012

La carrera investigadora implica una formaciópermanent. Les 

doctorandes som personal laboral a la fase inicial de la carrera

investigadora. Donat que som treballadores, el cobrament de 

matrícules de doctorat i taxes no tenen raóde ser. Mentre no 

aconseguim la seva supressió, volem informar de com evitar 

carregar personalment amb el pagament.

Recomanacions generals

La UAB estàincomplint la normativa i els acords sobre el 

pagament de matrícula i taxes. 

Endarrereix tant com puguis la formalitzacióde la matrícula, i 

estiguis atent a les novetats al nostra web. 

Una vegada fet el pagament és molt complicat aconseguir el 

reintegrament. 

Opta pel pagament en metàl·lic, per tal de comprovar els 

conceptes abans de fer el pagament.

Quan he de matricular-me?

Primer cop un mes a partir de la data d’admissió.

Resta fins al 15 de Novembre.
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