
 

CONDICIONS GENERALS D’ADMISSIÓ I RESERVA DE PLAÇA A LA UNIVERSITAT 

INTERNACIONAL DE CATALUNYA 

Sol·licitud d’admissió  

Les persones interessades a accedir a un centre de la UIC han d’omplir la sol·licitud d’admissió 
corresponent, que poden obtenir al Servei d’Informació i Admissions de la Universitat. Els 
candidats poden sol·licitar l’admissió a diverses titulacions, especificant en aquest cas, un ordre de 
preferència. L’admissió només es concedeix per a la convocatòria de la sol·licitud.  

Documentació  

Les persones sol·licitants hauran d’entregar al Servei d’Informació i Admissions els documents 
següents:  

1. Sol·licitud d’admissió amb les dades corresponents. 
2. Document de les condicions generals per a l’admissió i reserva de plaça. 
3. Certificació acadèmica dels estudis d’origen. 
4. Dues fotografies de mida carnet amb el nom i els cognoms en el dors. 
5. Fotocòpia del DNI o passaport. 
6. Justificant d’ingrés de les despeses de tramitació (no retornable) per import de 100 €. 

Procés de selecció  

La UIC ofereix un nombre limitat de places per titulació, la qual cosa exigeix que les persones 
candidates passin per un procés de selecció minuciós. En presentar la documentació, es 
convocarà cada candidat per realitzar les proves. Un cop s’hagi resolt el procés de selecció, el 
Servei d’Informació i Admissions procedirà a comunicar personalment el resultat a cada candidat.  

Reserva de plaça i pagament de matrícula  

1. Els alumnes admesos tindran 5 dies laborables per formalitzar la reserva de plaça des de 
la recepció de la comunicació en què se’ls informa de l’admissió, i hauran de fer efectiu el 
pagament del 20% del cost total del curs.  

2. Si l’alumne admès no fa efectiva la reserva en el termini indicat, perdrà el dret a la plaça, 
que s’atorgarà als aspirants que estiguin en llista d’espera, d’acord amb l’ordre establert en 
el procés de selecció.  

3. Un cop s’hagi efectuat el pagament de l’import del 20% de la matrícula, la UIC es 
compromet a reservar la plaça sense que pugui ser ocupada per cap altre alumne.  

4. La UIC retornarà íntegrament l’import de la reserva de plaça als aspirants que no obtinguin 
la qualificació d’apte a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), sempre que sigui requisit 
necessari per accedir a l’ensenyament en el qual s’hagi efectuat la reserva de plaça. Així 
mateix, la UIC tornarà íntegrament l’import de la reserva de plaça als aspirants que, en la 
convocatòria de juny, no compleixin els altres requisits legals de caràcter acadèmic d’accés 
a la universitat.  

5. Efectuada la reserva de plaça, si es produeix una renúncia per part de l’alumne per motius 
diferents als del paràgraf anterior, l’alumne perdrà la quantitat entregada a compte en 
compensació dels danys i perjudicis ocasionats.  

6. El candidat haurà de satisfer la totalitat de la matrícula en els terminis establerts per la UIC. 
Si no ho fa, havent estat admès, s’entendrà que renuncia, i se seguirà allò establert en el 
paràgraf anterior. 



 

7. Si el candidat ha satisfet l’import total de la matrícula i renuncia a la seva plaça s’actuarà 
de la manera següent: 

a) Si ho fa abans de l’inici del curs acadèmic tindrà dret a sol·licitar la devolució del 
80% de la quantitat abonada.  

b) Si ho fa un cop iniciat el curs, i sempre abans del 31 de desembre, tindrà dret a 
sol·licitar el 20% de l’import total de la matrícula; la resta serà assumida per la UIC 
en compensació dels danys i perjudicis ocasionats.  

c) Si l’alumne manifesta la intenció d’emprendre els estudis en el curs acadèmic 
següent, la UIC pot congelar l’import satisfet per aleshores, amb l’actualització de 
les taxes que correspongui. 

8. Si per qualsevol motiu, la Universitat deixa sense plaça l’alumne que ha superat tot el 
procés d’admissió, ha complert els requisits legals d’accés i ha satisfet l’acompte de 
matrícula en el termini establert, la UIC es compromet a reintegrar el doble de la quantitat 
entregada per l’alumne en concepte de pagament a compte. 

9. Allò expressat a 7 a) i b) també serà d’aplicació als alumnes de grau de 2n curs en 
endavant que es donin de baixa per trasllat d’expedient o qualsevol altra causa. 

Accés als estudis de grau  

El procediment de selecció per a l’accés al grau consisteix en una valoració de l’expedient 
acadèmic, així com diverses proves específiques. Els responsables acadèmics del centre i de la 
titulació sol·licitada faran una entrevista personal a les persones candidates. 

Protecció de dades 

"PROTECCIÓ DE DADES.- En compliment de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades personals i el 
Reial decret 1720/2007 de desenvolupament de l’esmentada llei, s’informa que les dades de caràcter 
personal que facilita seran incorporades en un fitxer titularitat de la Universitat Internacional de Catalunya, 
Fundació Privada (en endavant, “UIC”) amb les finalitats de formalització, gestió administrativa, execució i 
desenvolupament de tota l’activitat docent i/o institucional pròpia de la UIC. Podrà exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades a l’adreça electrònica datos@uic.es o a l’adreça 
postal Universitat Internacional de Catalunya, carrer Immaculada, 22, 08017 Barcelona.  
 
De conformitat amb la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació, s’informa que facilitant les 
dades personals i l’adreça electrònica n’autoritza expressament la utilització a efectes de comunicacions 
periòdiques, incloent-hi expressament les que es realitzen per correu electrònic que la UIC dugui a terme 
amb els alumnes, antics alumnes i possibles interessats, informant-los de les activitats o notícies, cursos, 
programes, etc., així com de qualsevol oferta de serveis i productes relacionats amb l’activitat institucional 
que es desenvolupi. 
 
Així mateix, s’informa que la UIC tractarà ocasionalment la imatge dels alumnes matriculats amb l’objecte de 
campanyes publicitàries de la UIC. 
 
□ En cas de no voler rebre comunicacions electròniques de tipus promocional, si us plau indiqueu-nos-ho 
marcant aquesta casella. 
 
□ En cas de no voler que la imatge sigui utilitzada amb finalitats promocionals de la UIC, si us plau indiqueu-
nos-ho marcant aquesta casella.” 

Sr./Sra.________________________________ amb DNI __________________ sol·licita ser 
admès/esa a la UIC i manifesta el seu consentiment amb els criteris d’admissió anteriors i reserva 
de matrícula universitaris. 

Data _________________                                                        Signatura 


