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ANNEX 3. APROVAT PER LA COMISSIÓ ECONÒMICA DEL CONSELL SOCIAL DEL 14/12/17
PROPOS TA D' ACTUALITZACIÓ
DE
TARIFES
PROGRAMES INTERNACIONALS DE LA UPF

2018

PER ALS

PROGRAMA EDUCATION ABROAD
Antecedents:
El programa Education Abroad de la UPF aglutina l'oferta del Programa d'Estudis per
Estrangers, que en els darrers anys ha crescut més enlla del Programa d'Estudis
Hispanics i Europeus, per incorporar altres disciplines impartides a la UPF a través de
programes tema.tics (Negocis en col·laboració amb l'ESCI, Relacions Internacionals en
col·laboració amb l'IBEI, ICT -Information and Communication Technologies
desenvolupat amb l'ESUP, Global Health en desenvolupament amb la FCSV), així com
modalitats de projectes individuals (practiques i recerca independent).
D'aquesta manera, el programa no només aspira a continuar sent un referent a nivell
academic pel seu esperit innovador, sinó també atraure més i millors estudiants de
pagament a la UPF. A més del seu component pecuniari, el programa permet abrir
oportunitats de cooperació amb universitats d'arreu del món, ampliant el cataleg de
socis de la UPF.
Proposta:
Els preus vigents a l'actualitat es van aprovar i són d'aplicació des del setembre del
2014. Tres anys després, el creixement del programa i la política de qualitat que el
defineix recomanen una nova revisió de les matrícules que el posicionin al nivell que
correspon al prestigi de la marca UPF i al rang de les matrícules a cost real d'altres
programes de la universitat adrec;ats al públic internacional. Les noves tarifes serien
efectives a partir de setembre de 2018, per tal de garantir la notificació mínima de 6
mesas que estableixen els convenís.
Per arribar a la proposta que segueix a continuació, s'ha realitzat un estudi de mercat a
la ciutat de Barcelona, comparant amb els principals competidors, i un estudi d'impacte
de l'increment sobre els actuals socis del programa, estimant els seus marges per a la
repercussió de costos.
l.

Amb caracter general, es manté la política de preus unitaria per paquets
d'assignatures, incloent les assignatures del Programa d'Estudis Hispanics i
Europeus, els cursos de llengua castellana a mida impartits pel Programa
d'Ensenyament d'Idiomes, els cursos regulars de les facultats de la UPF i els centres
adscrits (ESCI, Elisava, IBEI) que ofereixin assignatures en el marc del Programa
d'Estudis per Estrangers.

