Informació sobre els preus dels cursos segons la vinculació a la Universitat i la política de
subvenció per al personal de la UdL, d’acord amb la Normativa Acadèmica de l’Escola
d’Idiomes de la UdL per al curs 2019-2020

a. L'import dels cursos i altres serveis que ofereix l’Escola d’Idiomes es fixen d'acord amb els preus
màxims aprovats anualment en el Pressupost de la UdL. Es distingeixen dos nivells de preus: preu
UdL, per a membres de la comunitat universitària en actiu, i preu extern, per a persones no
vinculades a la UdL.

b. Es poden fixar descomptes o preus especials d’acord amb els convenis fixats amb altres
organismes o institucions i amb la política de formació del personal de la UdL.
c. La UdL farà l’aportació adient pels imports dels cursos per als diferents col·lectius del seu
personal, sempre que s’adeqüin a la normativa i/o condicions regulades per a cada col·lectiu (PAS i
PDI) i en els termes que en cada cas s’estableixin.
A més, per al col·lectiu del PDI propi de la UdL, cal tenir en compte els criteris següents:
-

PDI funcionari i laboral contractat, fix i interí: un màxim de 240 hores per curs
acadèmic o l’equivalent de dos cursos complets.

Becaris predoctorals: un màxim de 120 hores per curs acadèmic, o un curs
complet, per curs acadèmic.

Els membres del PAS i del PDI podran repetir el curs de forma subvencionada una sola vegada,
independentment de la situació (no apte, no presentat o abandonament) i no es podrà repetir un
nivell que ja està superat. Fora d’aquestes situacions, l’alumne haurà d’abonar les taxes del curs. Pel
que fa al PDI, extraordinàriament, en casos degudament justificats, la Direcció de l’Institut de Llengües
pot establir excepcions a aquests criteris.
d. El preu UdL també és aplicable als col·lectius següents:
-

-

PDI emèrit i PDI i PAS jubilats de la UdL.

PDI i PAS de centres adscrits a la UdL (INEFC, EURL, Ostelea), dels seus instituts
de recerca (INSPIRES, INDEST) i dels centres participats per la UdL (CTFC, IRB,
AGROTECNIO).
PDI visitant a la UdL.

Membres de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la UdL (Alumni UdL), a
excepció dels exàmens o serveis interuniversitaris.
Persones acollides a convenis amb la UdL que així ho estableixin.

e. L'oferta formativa no té la consideració d’ensenyament oficial, per la qual cosa no està subjecta a
les exempcions ni bonificacions dels serveis universitaris fixades per l’Administració.

