TARIFES ACADÈMIQUES
Programes de Màster. Curs 2022 – 2023
1. Preu de la matrícula:
•

Màster en Relacions Internacionals, el Màster en Seguretat Internacional, el Màster en
Desenvolupament Internacional i el Màster en Polítiques Públiques 190 € per crèdit. Curs complet en
modalitat de temps complet (60 crèdits a 1 any) o parcial (60 crèdits en 2 anys).

•

Màster en Investigació en Estudis Internacionals. 190 € per crèdit.
•

Els estudiants de nou accés que s'inscriguin en el programa complet de dos anys (120 ECTS)
es beneficiaran d'un descompte del 25% per al segon any dels seus estudis.

•

Els IBEI Alumni que s'inscriguin al segon any del Màster en Investigació en Estudis
Internacionals pagaran 135 € / ECTS per tots els crèdits requerits.

•

Estudiants de nou accés que ja hagin completat amb èxit un màster en una altra universitat
i que, per tant, puguin sol·licitar el reconeixement d'alguns crèdits completats durant
aquest primer programa de màster. El preu per crèdit dels crèdits que no es reconeguin i
comptin per al primer any del Màster en Investigació en Estudis Internacionals és de 190 €.
Durant el seu segon any d'estudis, els estudiants es beneficien d'un descompte del 25% per a
un màxim de 60 ECTS.

•

Reconeixement de crèdits:
-

9,88 € per crèdit reconegut.

-

54,54 € per l'estudi de l'expedient acadèmic per reconeixement de crèdits.
(Els IBEI Alumni estan exempts de les dues taxes anteriors)

•

Erasmus Mundus MAPP (Master’s Program in Public Policy): 11.000 € fins a 62 crèdits. Curs complet
a l'IBEI de l'Erasmus Mundus MAPP d'acord amb l'Acord de Consorci. Crèdits addicionals: 190 €

Es podran aplicar reduccions als preus de matrícula quan aquestes vinguin definides explícitament en
convocatòries específiques de beques de matrícula convocades o promogudes de forma pública i lliure
concurrència per part de l'IBEI.
2. Tramitació de Sol·licitud
•

Preu de tramitació de sol·licitud completa: 30 €

3. Preu per crèdit (en cas de repetició d'assignatures, estudiants visitants, ampliació de
matrícula) i per al Programa de Pràctiques i d'Intercanvi (per garantir la vinculació de
l'estudiant amb l'IBEI i el seu seguiment):
A. Preu per crèdit
•

Preu per crèdit: 190 €

•

Preu per crèdit per ampliació de matrícula, antics estudiants, i segona matrícula: 135 €
B. Programa d'Intercanvi

•

Extensió TFM a març 2024: 75 € (tots els alumnes que realitzen un intercanvi hauran de demanar
una pròrroga del TFM a març de 2024).
C. Programa de Pràctiques

•

•

Preu per pràctiques curriculars:
•

Matriculació de 4 crèdits corresponents a les pràctiques: 60 €

•

Extensió TFM a març 2024: 75 €

Preu per pràctiques extracurriculars: 60 €

D. Extensió del Treball Final de Màster
•

Extensió TFM a març 2024 (si els alumnes el sol·liciten dins del termini d’assignació de tutor de TFM):
75 €

•

Extensió TFM a setembre 2024 (si els alumnes el sol·liciten dins del termini d’assignació de tutor de
TFM): 150 €

•

Extensió TFM a març 2024 (si els alumnes el sol·liciten fora de termini d'assignació de tutor de TFM):
150 €. El termini per sol·licitar l'extensió del TFM a març 2024 pagant una taxa de 150 € és de 7 dies
abans del lliurament del TFM a la convocatòria ordinària de setembre 2023. Posteriorment s'hauran
de pagar 500 € en qualsevol altra convocatòria.

•

Extensió TFM a setembre 2024 (si els alumnes el sol·liciten fora del termini d’assignació de tutor de
TFM o suspenen o no entreguen el TFM en la convocatòria ordinària): 500 €

Altres serveis acadèmics
1. Preu certificats acadèmics addicionals:
•

Preu per certificat: 27,27 € (regulat pel decret 300/2021 de 29 de juny, publicat al DOGC núm. 8447,
d’1 de juliol).

•

Preu per còpia addicional: 2 €

2. Expedició i homologació de títols acadèmics:
•

Preu per expedició de títols oficials: 218,15 € (regulat pel decret 300/2021 de 29 de juny,
publicat al DOGC núm. 8447, d’1 de juliol).

•

Reconeixement de crèdits del títol propi per accedir a títol oficial: 200 €.

•

Preu per expedició de credencials d'homologació de títols estrangers: 50 € (estudi
d'equivalència de títols)

Summer School 2022
1. Preu d’inscripció:
•

Preu del curs (10 hores):
• Presencial: 400 € (Estudiants: 250 €)
• Online: 160 € (Estudiants: 100 €)

•

Preu del curs (4 hores):
• Presencial: 170 € (Estudiantes: 110 €)
• Online: 100 € (Estudiantes: 45 €)

•

Descompte per matriculacions amb un mes d’antelació o més: 10%

•

Descompte per la matriculació en dos cursos (20%), tres cursos (30%), 4 cursos (40%)

