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PROPOSTES DE MILLORA DEL DECRET DE PREUS I BEQUES
Totes les propostes de millora es desenvolupen al text original.
1. Retorn als preus anteriors als que es van
establir pel curs 2011-12.

més enllà la seva formació, però prioritzant que
el major nombre possible de primers graus.

2. Augmentar la quantia de les beques Equitat,
per tal de poder tenir uns llindars més amplis i
una equitat més real.

12.Equiparar les condicions de les famílies
monoparentals a les de les famílies nombroses

3. No contemplar les beques Excel·lència en el
context socioeconòmic actual.

13.Establir que les matrícules d’honor suposin
l’exempció en l’import de la matrícula
immediatament posterior a la seva obtenció.

4. Establir que les universitats hagin de possibilitar
el pagament de la matrícula anual en, com a
mínim, quatre fases distribuïdes al llarg del curs
acadèmic, tot i que considerem que el més
adequat seria possibilitar el pagament mensual.

14.Establir que els i les estudiants que obtinguin
crèdits amb matrícules d’honor al curs acadèmic
on finalitzen un estudi de grau estiguin exempts
del pagament d’aquest mateix nombre de
crèdits en els ensenyaments de màster.

5. Establir que el pagament fraccionat no suposi
cap cost addicional per l’estudiantat.

15.Demanem una baixada dels preus, per tal de
trencar la tendència actual d’increment de
preus i complir amb l’objectiu de ser una
mesura transitòria.

6. Establir que la convalidació o reconeixement de
crèdits no suposi cap cost per l’estudiant quan
se sol·liciti a la mateixa universitat on es van
obtenir els crèdits.
7. No actualitzar els preus dels crèdits de segones
i successives matrícules segons l’IPC interanual
d’abril. De no ser possible, actualitzar els preus
segons l’IPC interanual mitjà.
8. Establir una major linearitat dels coeficients de
terceres i quartes matricules respecte la segona
matriculació en ensenyaments de grau i màster.
9. En segones, terceres i quartes matrícules
penalitzar únicament als i les estudiants que no
hagin superat els crèdits i no a l’estudiantat amb
“No presentat” a l’expedient.
10.No aplicar cap coeficient ni recàrrec sobre el
preu del crèdit quan un/a estudiant es matriculi
per segona vegada d’un crèdit que no hagi estat
superat per un percentatge estadísticament
significatiu del total d’estudiants que l’hagin
cursat, a determinar segons criteris pedagògics.
11.Establir un recàrrec màxim de l’1,25 sobre el
preu del crèdit a l’hora de cursar un segon grau.
Així no penalitzem l’estudiant que vulgui dur

16.Establir que el cost de dur a terme un estudi de
convalidació només s’aboni la primera vegada
que la universitat l’hagi de dur a terme.
17.Establir que el cost de dur a terme un trasllat
d’expedient només s’aboni en el supòsit que el
trasllat d’expedient s’hagi de dur a terme entre
diferents universitats.
18.Suprimir la taxa de l’estudi de documentació per
a la selecció en ensenyament de màsters, atès
que és un greuge comparatiu amb altres
sistemes universitaris europeus.
19.Incloure el Grau de Ciències Biomèdiques entre
els estudis amb coeficient d’estructura docent
B, atès que és un grau de la branca de Ciències
Experimentals – Biociències.
20.Retornar totes les Enginyeries al grup d’estudis
amb coeficient d’estructura docent B, ja que no
es va dur a terme cap estudi que justifiqués el
canvi de grup.
21.Agrupar els ensenyaments en cinc coeficients
d’estructura docent, ja que intervals més petits
s’apropen més als costos reals.

