PROCÉS D’ADMISSIÓ
2013/2014

GRAUS

El procés d’admissió s’inicia el 3 de desembre de 2012 i es manté obert fins a cobrir el nombre de places disponibles per a cada titulació.
Et recomanem iniciar el procés d’admissió abans de finalitzar els teus estudis pre-universitaris, entregant-nos la documentació que tinguis
disponible en el moment d’iniciar el procés.
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Omplir la Sol·licitud d’Admissió a www.salleurl.edu/form/cat
Entregar la documentació requerida

2.1 Fotocòpia del DNI o passaport.
2.2 Fotografia digital.
2.3 Carta de motivació en l’idioma en el que vols cursar els teus estudis explicant per què vols estudiar el grau (en funció del grau)
		

a La Salle Campus BCN.

2.4 Documentació acadèmica:
A) Si estàs estudiant en el sistema educatiu espanyol:
A1. Batxillerat: Notes de 1r i 2n de batxillerat (fins a la data) i notes PAU en el supòsit de que es tinguin.
A2. Formació Professional: Notes de 1r i 2n de CFGS (fins a la data).
B) Si estàs estudiant en un sistema educatiu diferent de l’espanyol
Carta de recomanació per part del counselor, director o un professor de l’últim curs.
B1. Sistema Educatiu de la UE, Xina, Suïssa o d’altres països amb acords bilaterals.
		
- Diploma de Batxillerat Europeu o Diploma de Batxillerat Internacional.
		
- Notes dels dos últims cursos (fins a la data) i Credencial de la Universitat Nacional d’Educació a Distància
		
(UNED) www.uned.es/accesoUE.
B2. Resta de sistemes educatius:
		
- Notes dels dos últims cursos (fins a la data).
		
- Certificat d’homologació dels estudis a nivell de segon de Batxillerat espanyol, emès pel Ministeri
		
d’Educació espanyol.
		
- Prova d’Accés a la Universitat (PAU) en la UNE (www.uned.es/selectividad/), quan es disposi.
Si no realitzes la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) i ets admès, obtindràs el títol propi de La Salle.
C) Si estàs estudiant en una altra universitat
Hauràs d’adjuntar el teu expedient acadèmic, el programa acadèmic i omplir el document de sol·licitud de trasllat.
D) Altres casos
Si el teu cas no és cap dels especificats anteriorment, posa’t en contacte amb el Servei d’Admissions a sia@salleurl.edu.

2.5 Els alumnes internacionals haureu d’adjuntar el rebut del pagament de la transferència bancària de 100€ (no retornables) en
		

concepte de procés d’admissió.

2.6 Si vols estudiar el grau en anglès i no has cursat els teus estudis pre-universitaris en aquest idioma (mínim 2 anys), també has
		
		
		

d’adjuntar puntuació en el test d’anglès de Llengua Estrangera o realitzar un test online propi de La Salle (et donarem accés al
test una vegada presentada la sol·licitud d’admisió i la documentació requerida). Els exàmens que reconeixem a La Salle són:
TOEFL (iBT) 90-110 , Cambridge Advanced English o IELTS 6-7.
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Avaluació de la teva candidatura a La Salle
Aquest exercici no es realitza presencialment a La Salle. Haurà de realitzar-se individualment i presentar-lo juntament amb la resta de
documentació sol·licitada.
· Grau en Arquitectura o Enginyeria d’Edificació: Hauràs de presentar un book artístic amb 6 dibuixos. L’exercici permet avaluar les
teves habilitats estètiques, de dibuix i creativitat, la capacitat d’observar, entendre i interpretar l’entorn.
· Graus en Enginyeria: Si has realitzat un treball de recerca durant els teus estudis pre-universitaris ens hauràs d’entregar la memòria
digitalitzada del treball. En cas contrari, hauràs de realitzar un text de 2 pàgines on desenvolupis una idea tecnològica que t’agradaria
ser capaç d’implementar a l’acabar la carrera. Els temes que et suggerim són: Creació d’un videojoc, disseny aplicació móbil, un aparell
electrònic que millori la qualitat de vida, un instrument musical, una tecnologia o aplicació relacionada amb la industria audiovisual.
· Grau en Direcció d’Empreses Tecnològiques: Escull una empresa dins del “FORTUNE 500” que t’interessi i explica amb les teves
pròpies paraules com fan servir la tecnologia per a obtenir avantatges competitives al mercat. L’exercici permet avaluar les teves
habilitats de raonament i coneixements de l’actualitat del món de la gestió. El redactat ha de ser com a màxim 2 pàgines.
Si has realitzat les proves internacionals SAT o ATC pots presentar els resultats obtinguts que seran valorats en el teu procés d’admissió.
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Entrevista personal
Si el Comitè d’Admissions ho considera necessari, et convocarem a una entrevista personal al campus o a una entrevista online.
Acceptació
Des de La Salle et notificarem via internet i/o telefònicament l’admissió al grau universitari que vols cursar, en un període màxim de 15
dies, després de la presentació de tota la documentació requerida. Et donarem totes les instruccions necessàries de com fer efectiva i
formalitzar la plaça.
Sol·licitud de Beques o Ajudes Econòmiques
Hauràs d’enviar la sol·licitud de beca juntament amb la documentació específica de cada beca. La sol·licitud de beca s’haurà de
presentar una vegada rebuda l’acceptació per a cursar el grau.
Reserva de plaça
· Arquitectura i Enginyeries TIC: Per a formalitzar la reserva de plaça hauràs d’abonar 700 €, dels que 100 € corresponen als gastos
d’apertura de l’expedient i 600 € al pagament de la matrícula.
· Direcció d’Empreses Tecnològiques: Per a formalitzar la reserva de plaça hauràs d’abonar 2.000 € dels que 100 € corresponen a
despeses d’obertura de l’expedient i 1.900 € al pagament de la matrícula.
Aquesta quantitat només es retornarà en el cas de que l’alumne no pugui formalment matricular-se a la Universitat (no haver superat les
Proves o Tràmits d’Accés a la Universitat). Pots enviar el comprovant de pagament a Secretaria acadèmica per mail a secre@salleurl.edu.
Matriculació
Una vegada reservada la plaça, els candidats reben, per mail, el full de prematrícula en el que s’indiquen les instruccions i l’import
pendent d’abonar, abans d’iniciar el curs. La inscripció no es considerarà formalitzada fins que no es realitzi el pagament total del
programa, abans del seu inici.Si l’anulació de la plaça es realitza quan ja s’ha iniciat el curs, no es retornarà l’import de la matrícula.
Hauràs d’enviar el comprovant de pagament a Secretaria Acadèmica per mail secre@salleurl.edu.
Per a més informació de les condicions de pagament, a Secretaria Acadèmica secre@salleurl.edu o per telèfon 932 902 411.

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Arquitectura

Enginyeries TIC

Direcció d’Empreses

Import del curs

7.020 €

Import del curs

7.800 €

Import del curs

Beca 20%

5.620 €

Beca 20%

6.240 €

Beca 20%

8.980 €

Beca 30%

4.915 €

Beca 30%

5.460 €

Beca 30%

7.855 €

2.110 €

Beca 70%

2.340 €

Beca 70%

3.370 €

Beca 70%

11.220 €

L’import de la matrícula a partir del segon any es calcularà segons els crèdits matriculats, i poden variar anualment. La Salle es reserva
el dret a cancel·lar i anular unilateralment qualsevol programa. En aquest cas, es retornaran únicament les quantitats que els inscrits hagin abonat fins al
moment, en un termini màxim de 30 dies després de la data prevista d’inici de programa.

DEPARTMENT D’ADMISSIONS
Sant Joan de La Salle, 42 08022
Barcelona
+34 932 902 405
sia@salleurl.edu

www.salleurl.edu

