MÀSTERS PROPIS 2018/2019
INFORMACIÓ GENERAL

Els estudis de màsters propis estan regulats per les normatives acadèmiques de formació permanent de
la UAB i les pròpies de l’Escola.
Els màsters que oferta l’Escola per any 2018/2019 són:
Edició

Màsters

8

Atenció d’Infermeria al Nen i a l’Adolescent

1

Infermeria de Cures Avançades a la Persona amb Problemes Cardiovasculars

10

Infermeria Gerontològica i Geriàtrica

10

Infermeria Intensiva

10

Infermeria Oncològica

11

Infermeria Perioperatòria

10

Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental

PREINSCRIPCIÓ
Per a ser admès a un dels màsters de l’Escola és imprescindible fer la preinscripció online, tenir els
requisits d’accés estipulats per a cada màster i adjuntar la documentació obligatòria.
Per efectuar la preinscripció cal seguir els passos del tutorial preinscripció.

CRITERIS ADMISSIÓ
És imprescindible complir els requisits d’accés per a cada màster (titulació requerida per a cada màster).
Si el número de sol·licituds sobrepassen al número de places, els criteris de selecció són: valoració de la
justificació de la demanda i del currículum.
Es considera com a mèrit, però no és requisit, haver estat estudiant d’aquesta Escola en els estudis de
pregrau o de postgrau, així com haver sol·licitat en altres ocasions la petició d’admissió al mateix màster.

PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ

Les persones admeses rebran per correu electrònic la notificació d’admissió al màster el 10-07-2018.
Si per qualsevol circumstància no s’accepta la plaça, s’haurà d’enviar un escrit a
secretariaeui@santpau.cat, notificant-ho, perquè es pugui adjudicar la plaça a les persones en llista
d’espera.
Els estudiants admesos acceptaran la plaça efectuant l’automatrícula en les dates establertes per a cada
col·lectiu (nous alumnes o exalumnes) i aportant, si és el cas, la documentació que tinguin pendent.

Les persones en llista d’espera rebran una notificació per correu electrònic. En el moment en que es
produeixi alguna vacant seran avisades, també per correu electrònic, que han estat admeses i hauran de
notificar la seva acceptació a secretariaeui@santpau.cat quan més aviat millor i així poder realitzar
l’automatrícula.
Si en el moment de l’automatrícula, l’estudiant no està en possessió del títol corresponent o del certificat
substitutori del títol, no es podrà matricular i passarà a la llista d’espera.
Abans de l’inici del màster, s’haurà de portar de forma presencial els originals de la documentació
adjuntada a la preinscripció per procedir a la seva comprovació, Així mateix, s’haurà de portar una còpia
de la contractació d’una assegurança complementària d’accident i de responsabilitat civil (abans de
matricular-se es donarà informació de la contractació que ofereix la UAB d’aquest tipus d0’assegurança).
En cas de causar baixa un cop formalitzada la matrícula, l’estudiant haurà d’abonar l’import total de la
mateixa, incloses les fraccions que poguessin quedar pendents. No serà retornat cap import que hagi
estat abonat.

CONVALIDACIONS
Les persones que hagin cursat i superat anteriorment una diplomatura de Postgrau en aquesta Escola
adient als màsters actuals, podran sol·licitar la convalidació al màster corresponent.
Una vegada resolta la seva sol·licitud s’informarà del procés de preinscripció i matrícula que es farà
presencialment.

Barcelona, 23 de maig de 2018

