Instrucció de matrícula de la Universitat Oberta per a Majors
Curs acadèmic 2019-20

1. Preinscripció pels nous alumnes
Abans de realitzar la matrícula, qui estigui interessat en iniciar els estudis del Diploma
Sènior o en els Diplomes d’especialització, haurà complimentar el següent formulari
electrònic de preinscripció.
El termini de preinscripció del Diploma Sènior va des de l’1 de juliol fins a l’1 de setembre. El
termini de preinscripció dels Diplomes d’especialització va des de l’1 de juliol al 15 de
setembre. Cal recordar que la preinscripció és important per iniciar la posterior matrícula.

2. Com matricular-se al Diploma Sènior
Els estudis del títol del Diploma Sènior de la Universitat Oberta per a Majors (UOM) de la
Universitat de les Illes Balears consten de tres cursos acadèmics. Per a l’obtenció del títol
corresponent, l’alumne/a haurà de tenir cursades 500 hores.
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Documentació:
- Imprès de matrícula degudament emplenat.
- Original i fotocòpia del DNI.
Termini de matriculació:
L’alumnat es pot matricular a partir de dia 4 de setembre fins dia 26 d’octubre. La matrícula
és presencial als serveis administratius de la Universitat Oberta per a Majors, situades en
l’edifici de Sa Riera (carrer Miquel dels Sants Oliver, n. 2) de la Universitat de les Illes
Balears. L’horari d’atenció és de 10.00 a 13.00 i el telèfon de consulta és el 971172445.
Pagament:
El pagament es realitzarà a través de la vostra targeta de dèbit/crèdit, una vegada els
serveis administratius de la UOM hagin comprovat que les dades de matriculació són
correctes. En el moment de formalitzar la matrícula, serà necessari dur la vostra targeta de
crèdit/dèbit així com el vostra telèfon mòbil.
Preus pels alumnes de primer curs (197,53€)
 Taxes acadèmiques del curs complet: 180€
 Assegurança escolar: 6€
 Targeta d’identificació universitària:11,53€

www.uib.cat

Preus pels alumnes de segon curs (186€)
 Taxes acadèmiques del curs complet: 180€
 Assegurança escolar: 6€
 Assignatures soltes de 20 hores: 30€
 Assignatures soltes de 10 hores: 20€
Preus pels alumnes de tercer curs (201€)
 Taxes acadèmiques del curs complet: 195€
 Assegurança escolar: 6€
 Assignatures soltes de 20 hores: 30€
 Assignatures soltes de 10 hores: 20€
Exempcions:
Aquells alumnes que tinguin una pensió no contributiva, prèvia presentació del document
acreditatiu, tindran l’exempció de pagament de les taxes acadèmiques, encara que hauran
d’abonar l’assegurança escolar i la targeta d’identificació universitària.
Modificacions i anul·lacions:
Una vegada iniciat el curs i presentant la instància corresponent, es podrà sol·licitar la
modificació o l’anul·lació de la matrícula. En el cas de sol·licitar l’anul·lació, aquesta sols 2
podrà ser per situacions mèdiques sobrevingudes degudament justificades.

3. Com matricular-se als diplomes d’especialització
Els estudis dels títols del Diploma d’especialització en el Patrimoni de Mallorca (II) i en
Ciència, Tecnologia i Societat al Segle XXI de la Universitat Oberta per a Majors (UOM)
consten d’un sol curs acadèmic. Per a l’obtenció del títol corresponent, l’alumne/a haurà de
tenir cursades 100 hores.
El dia 30 de setembre sortirà una llista d’admesos provisional a partir de les preinscripcions
realitzades. El dia 3 d’octubre sortirà la llista d’admesos definitiva. A partir del 7 d’octubre
es podrà recollir la informació.
Documentació:
- Imprès de matrícula degudament emplenat.
- Original i fotocòpia del DNI.
- Targeta d’identificació universitària (en cas de tenir-la).
Termini de matriculació:
L’alumnat es pot matricular a partir de dia 7 d’octubre fins dia 31 del mateix mes. La
matrícula és presencial als serveis administratius de la Universitat Oberta per a Majors,
situades en l’edifici de Sa Riera (carrer Miquel dels Sants Oliver, n. 2) de la Universitat de les
Illes Balears. L’horari d’atenció és de 10.00 a 13.00 i el telèfon de consulta és el 971172445.
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Pagament:
El pagament es realitzarà a través de la vostra targeta de dèbit/crèdit, una vegada els
serveis administratius de la UOM hagin comprovat que les dades de matriculació són
correctes. En el moment de formalitzar la matrícula, serà necessari dur la vostra targeta de
crèdit/dèbit així com el vostre telèfon mòbil.
Preus pels alumnes dels diplomes d’especialització:
 Taxes acadèmiques del curs complet: 190€
 Assegurança escolar: 6€
 Targeta d’identificació universitària:11,53€ (sols en el cas de no haver cursat el
Diploma Sènior)
Exempcions:
Aquells alumnes que tinguin una pensió no contributiva, prèvia presentació del document
acreditatiu, tindran l’exempció de pagament de les taxes acadèmiques. No obstant, hauran
d’abonar l’assegurança escolar i la targeta d’identificació universitària.
Anul·lacions:
Una vegada iniciat el curs i presentant la instància corresponent, es podrà sol·licitar 3
l’anul·lació de la matrícula. En aquest cas, aquesta sols podrà ser per situacions mèdiques
sobrevingudes degudament justificades.
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