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Informació general – Estudiants de nou accés

Preinscripció universitària
Codis de preinscripció
Electrònica Industrial i Automàtica – 21025
Electricitat – 21023
Mecànica – 21026
Organització Industrial – 21022
DT Mecànica i Electrònica Ind. i Aut. – 21112

Informació de la preinscripció
Formalització per internet a:
https://accesuniversitat.gencat.cat
● Convocatòria Juny: 5/06 a 2/07/2018
● Convocatòria Setembre: 19 i 20/09/2018
Oficina d’Accés a la Universitat
Via Laietana, 2, 08003 Barcelona – 93 223 03 23 i 93 223 25 91 –
Horari: 9.00 a 14.00 hores

Jornada d’acollida i matrícula
Juliol
Acollida
Matrícula

Juliol
Matrícula
Setembre
Matrícula

Estudiants de la convocatòria de juny assignats/des en 1a preferència
Dijous 12 de juliol, 10.00 h (matí) i 16.00 h (tarda i nocturn)
Jornada d’acollida per a estudiants de nou accés
Del divendres 13 al dimecres 18 de juliol, estudiants de nou accés assignats/des en
1a preferència
Dimecres 18 de juliol, matrícula de reclamacions i assignacions definitives
Estudiants de la convocatòria de juny assignats/des en altres
preferències
Del dimecres 25 al divendres 27 de juliol, estudiants de nou accés assignats/des en
altres preferències
Estudiants de la convocatòria de setembre
Dijous 27 de setembre, estudiants de nou accés assignats/des en 1a preferència
Documentació necessària
Estudiants de nou accés:
• Imprès de matrícula degudament emplenat
• Original i fotocòpia del NIF//NIE/passaport
• 2 fotografies de carnet
• Fotocòpia o document imprès amb les dades bancàries
• Document SEPA signat per les persones titulars del compte bancari
• Fotocòpia del document on hi consti el NUSS de l’estudiant
□ Via 0: Document imprès amb les notes de les PAU
□ Via 4: Original i fotocòpia del certificat amb la nota mitja del CFGS/FP2/MP3
□ Majors 25 anys, majors 45 anys: Certificat de superació de les proves corresponents
□ Vies 7 i 8, trasllat d’expedient:
- Imprès de sol·licitud de transferència i reconeixement
- Certificat Acadèmic Personal amb les qualificacions de l’estudiant
- Comprovant de pagament de les taxes de trasllat
- Pla d'estudis de la titulació cursada amb el segell del centre de procedència
- Guia docent de les assignatures superades amb el segell del centre de procedència

Inici de les classes
Període presemestral
Dilluns 10 de setembre, Aula A28
10.00 h (grups de matí) i 17.00 h (grups de tarda i nocturn)
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Informació general – Estudiants de nou accés
Beques i ajudes

Tota la informació a
www.euss.cat/beques
Beques i ajuts
Com a centre que imparteix estudis oficials els i les nostres estudiants poden
gaudir dels descomptes i gratuïtats que per llei estan reconeguts.
Gratuïtats i descomptes a la matrícula segons el Decret de preus públics pel qual
es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de
Catalunya.
Beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris
del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Beques de la Fundació Rinaldi: la Fundació Privada Rinaldi destina cada any part
del pressupost de l'Escola per oferir unes beques de col·laboració per tal que
els i les estudiants que en compleixen els requisits realitzin funcions de
col·laboració en les àrees, departaments o serveis que l’Escola determini
anualment a canvi de descomptes en la seva matrícula. S'ofereixen, a més, les
beques d'ajut a l'estudi a aquells i aquelles estudiants de les titulacions de
grau que tinguin un bon expedient acadèmic. Per a més informació:
http://www.euss.cat/beques

Estil EUSS Enginyeria
Tutoria i orientació
50% temps pràctic
Grups reduïts
Projectes en equip
Pràctiques professionals
Elevat grau de satisfacció
Elevada inserció professional
Bons enginyers i enginyeres, millors
persones
A l’abast de tothom
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Recerca:
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/
- Ministeri d’Educació, Cultura i Esport: https://www.mecd.gob.es/serviciosal-ciudadano-mecd/ca/becas-ayudas.html

