Procés d’Admissió:
Per a l’admissió en el Col·legi Major Universitari Mater Salvatoris és necessari enviar degudament
complimentada la fitxa de sol·licitud de plaça i tenir una entrevista personal amb la Directora. En el
curs d’aquesta entrevista es podran conèixer les instal·lacions i el funcionament del Col·legi Major.
La interessada haurà de presentar la següent documentació:








Si comença el 1r curs del grau: Fotocopia de la targeta de la PAU (al inici del curs).
Expedient acadèmic previ al ingrés al CMU
Matrícula de la Universitat
Dues fotografies mida carnet
Fotocopia del D.N.I. de la candidata i d’algun dels pares/tutors.
Certificat mèdic.
Fotocopia de la targeta de la Seguretat Social i/o de l’Assegurança mèdica.

Un cop feta l’entrevista personal, es comunicarà a la candidata si ha estat admesa en el CMU. La
reserva de plaça es farà efectiva amb un dipòsit de 300€ que es tornaran al finalitzar els cursos de
residència en el CMU. En cas de deixar el centre a meitat de curs, no es reintegrarà el dipòsit.

Tarifes per al curs 2018-19 (els preus inclouen el 10% IVA)
La pensió completa inclou habitació individual; esmorzar, dinar i sopar; neteja d’habitacions una cop
per setmana i dels lavabos, 6 dies per setmana; assessorament personal i acadèmic; ús de les
instal·lacions; connexió wifi segons la normativa prevista. La majoria de les activitats extraordinàries
del curs estan incloses: convivència d’inici de curs i activitats de formació.
La mitja pensió ofereix un descompte al excloure el dinar al CMU.
El cost del curs sencer consisteix en el pagament de 10 mensualitats (setembre-juny) segons la taula
següent. Les col·legiales de nou ingrés pagaran una matrícula de 600€.

Opció A: De dilluns a diumenge
Opció B: De dilluns a divendres*

Pensió
complerta
825€
704€

Mitja
pensió
737€
638€

*Els cap de setmana que es quedi la universitària d’opció B es comptabilitzaran apart a 64€/cap de setmana.

Els pagaments es realitzaran mensual o trimestralment per avançat.
Per més informació o per aclarir qualsevol dubte, poden escriure a la Secretaria del Col·legi Major:
barcelona.cmu@matersalvatoris.org
El nº de compte per a realitzar els pagaments a nom del Col·legi Major Mater Salvatoris de Barcelona
és : Banc Sabadell
IBAN:
BIC:

ES54 0081 0377 9600 0155 8557
BSAB ESBB

