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FORMALITZACIÓ DE LA MATRICULA
El termini de matrícula s’obrirà  divendres 23 de maig i es tan-
carà diumenge 7 de juliol.
Els interessats en fer més d’un curs podran formalitzar la seua 
matrícula. No existeix cap limitació, tret la derivada de la com-
patibilitat  horària.
 
SISTEMA DE MATRÍCULA
La matrícula es farà a través de la pàgina web de la Universitat 
de València:
www.uv.es/cig   i/o   www.fguv.org/cursos
Per tant, els aspirants podran formalitzar-la des de qualsevol 
terminal d’ordinador públic o privat connectat a Internet, i, 
evidentment, des de qualsevol de les aules informàtiques de la 
Universitat de València.
Aquelles persones que ho desitgen, podran matricular-se a la 
seu del CIG a València (C/. Amadeu de Savoia, 4-planta 5ª) o a 
Gandia (C/. Fundació Vicent Ferrer, 6).
La matrícula només serà vàlida quan s’ haja fet efectiu l’ ingrés 
bancari.
 
BEQUES
La Universitat de València ofereix borses de viatge per a estu-
diants i estudiantes de la Universitat de València que cursen 
estudis oficials a centres propis d’aquesta universitat per a 
l’any 2013, destinades  a participar en activitats de cursos 
d’estiu, així com per a desplaçaments d’estudiants.
Aquestes ajudes econòmiques estén destinades a facilitar la 
mobilitat dels estudiants per a participar en activitats com ara 
jornades, cursos, cursos d’estiu, congressos, reunions o altres 
activitats relacionades amb la seua àrea d’estudi, així com per 
al seu desplaçament.
El termini de sol·licitud per aquest tipus de beca es el següent:
Per a activitats realitzades entre l’1 de juny i el 30 de novembre 
de 2013: *fins al 30 de novembre de 2013*
Les bases reguladors per a la convocatòria 2013 la podeu 
trobar en:
http://www.uv.es/ajudes/borses/2013/resolucion_bv.pdf
 
A mès el Centre Internacional de Gandia convoca beques de 
matrícula, amb un descompte sobre el preu dels cursos. Hi po-
den optar totes les persones que, en el moment de matricular-
se, es troben en alguna de les situacions següents:
a) Estudiants de la Universitat de València que acrediten la 
condició de becaris durant el curs 2012/2013
b) Estudiants de la Xarxa d’Universitats de l’ Institut Joan Lluís 
Vives que acrediten aquesta vinculació.
b) Situació de desocupació, que s’ha de justificar amb el do-
cument que expedeix l’ INEM o la targeta de l’atur (en cas dels 
aturats).

 
Els sol·licitants que justifiquen  que es troben en alguna de 
les situacions anteriors, només hauran de pagar el preu dels 
cursos amb beca, segons figura en la taula de preus.
 
PREUS DELS CURSOS
 
  20 hores 12 hores
Universitaris 63 €         38 €
Amb beca o aturats  48,50 €          29 €      
Públic general                  71 €  43 €
 
  10 hores  15 hores
Universitaris  31,50 € 47,50 €
Amb beca o aturats        24 €  36 €
Públic general                  38 €  53 €
 
CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA
 
Els cursos de la XXIX UEG estan reconeguts com a crèdits de 
lliure elecció en els plans d’estudis organitzats per la Universi-
tat de València. Cada persona matriculada  rebrà un certificat 
d’assistència i aprofitament de 2 crèdits (20 hores lectives) o 
de 1 crèdit (10 hores lectives) per curs. Per a obtenir el certi-
ficat d’assistència i aprofitament cal, lògicament, l’assistència 
al curs. La no assistència haurà de ser degudament justificada 
documentalment i no podrà ser superior al 20%.
Els participants hauran de signar un control d’assistència diari.
 
INFORMACIÓ
Oficines de València    
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA               
C/. Fundació Vicent Ferrer, 6  
46010-VALÈNCIA                 
Tel. 962959630/962959631

Oficines de Gandia
C/ Amadeu de Savoia, 4-planta 5ª   4
6701 GANDIA                              
Tel.: 963864097 / 963983046                               
Fax: 962959532
Fax: 96 398 30 47                
Correu: cig@uv.es 
 
 Pàgina web:  www.cig/uv.es  i/o   www.fguv.uv.es/cursos
 


