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ESTUDIANTS EN SITUACIÓ DE SUSPENSIÓ TEMPORAL PER MOTIUS ECONÒMICS

Abast

- Inici  A partir que es detecta que l’estudiant té algun rebut per pagar relacionat amb la gestió de matrícula.
O sigui:


Preu taxes vinculades a la matrícula. (110, 111, 112, 113, 300, 422)



Preu dels crèdits matriculats/reconeguts



Preu de la taxa d’Estudi d’Expedient Acadèmic/Transferència/Reconeixement. (422)



Preu de la taxa de modificacions i ampliacions de matrícula. (9-D i 31-D)



Preu dels crèdits resultats de modificacions i ampliacions de matrícula.

No afectaria a:


Preu d’un certificat. Si no s’abona la taxa, el document no es lliurarà a la persona interessada.



Preu de la taxa de trasllat. Si no s’abona la taxa, no es tramita el trasllat.

- Finalització  A partir que regularitzi la seva situació econòmica.
Es pot produir el mateix curs i en els posteriors (el deute prescriu als 4 anys).
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Efectes acadèmics (fins 30-06-2020)

- Les qualificacions que hagi pogut obtenir l’estudiant durant el curs no tindran validesa acadèmica, fins que es posi al corrent de pagament.
Això significa:


La secretaria no podrà emetre cap document
(ni del curs vigent, impagat, ni dels anteriors)

 CAP
 CAO
 Expedient acadèmic (UXXI)
 Acreditació de matrícula
 Altres de similars
 Expedició de títol



L’expedient acadèmic (intranet) Podrà mantenir l’accés, però el document té diferències respecte al de la resta d’estudiants.
 No figura el quadre de resum dels crèdits.
 Consta una frase sobre la seva situació d’impagament.
 Les assignatures matriculades el curs impagat estaran diferenciades en color vermell.

- L’estudiant no podrà tramitar cap modificació ni ampliació de matrícula ni del seu expedient.
- En el moment que aboni el deute, les qualificacions recuperaran la validesa acadèmica.
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Efectes acadèmics (a partir 01-07-2020)
- Als estudiants no se’ls assignarà dia de matrícula i no tindran accés a l’automatrícula d’aquell ensenyament ni dels altres vigents a la URV.
Tampoc es podrà matricular per secretaria.
- Es mantindran els efectes acadèmics indicats en l’apartat anterior “Efectes acadèmics (fins 30-06-2020)”.
- En el moment que aboni el deute, les qualificacions recuperaran la validesa acadèmica.

- Si el deute l’abona dins del període de matrícula del nou curs podrà formalitzar-la en el curs vigent.
- Els d’estudiants de nou accés que estan en situació de suspensió temporal en un ensenyament de la URV tindran assignada cita prèvia, però no podran
formalitzar la matrícula.
 Durant els 4 anys de vigència del deute:
No s’anul·laran matrícules per impagament.
Les qualificacions sempre constaran en les actes.



Després dels 4 anys de vigència del deute:
S’anul·laran matrícules per impagament.
Les qualificacions constaran en les actes però no tindran
cap validesa acadèmica.
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