AULLES D’EXTEN
NSIÓ UNIVE
ERSITÀRIA ‐ MATRÍCULLA ALUMNA
AT NOU CU
URS 2017‐20
018
DATA
A

TRÀMIT
T

14 de juny d
de 2017

PUBLICA
ACIÓ PLACES
S VACANTS

Del
D 14 al 27 d
de juny de
20177

PREINSCRIPCIÓ
Al we
eb: www.uab
b.cat/ice

29 de juny d
de 2017

PU
UBLICACIÓ DEEL LLISTAT PROVISIONA
P
L DE PERSON
NES PREINSC
CRITES
PERÍOD
DE DE RECLA
AMACIONS

Del
D 29 de jun
ny al 4 de
juliol de 2017

A la secretaria de l’ICE de la UAB, a la Casa de Convalescènc
C
cia de l’Hosp
pital de Sant
Pau, c/ San
nt Antoni M. Claret, 171 de Barcelona
a de dilluns a divendres, de 9 a 14
hores.
eu electrònicc a l’adreça aeu.santpau@
a
@uab.cat
O per corre

5 de juliol d
de 2017

PUBLICACIIÓ LLISTAT DEFINITIU
D
DE
E PERSONES PREINSCRIT
TES
SORTEIIG DE LA LLETRA PER L’IN
NICI DE LA M
MATRÍCULA

6 de juliol d
de 2017

A les 13:30
0 hores es reealitzarà el so
orteig en què
è s’extraurà uuna lletra de
e l’abecedari a
partir de la
a qual i, per oordre alfabèttic, es matriccularà fins exxhaurir les places.
S’enviarà un
u missatge dde correu ele
ectrònic amb
b el dia i l’hoora de matríccula a qui
tingui plaça.
INICCI MATRÍCULA ALUMNA
AT NOU CON VOCAT
Documentació necessàària:

10 de juliol de 2017

- Fotocòpia DNI
- 2 Fotoggrafies carneet amb nom, cognoms i data
d naixemeent
- Targeta
a financera pper fer el paggament, si éss el cas.

Els llistats es poden co
onsultar:
-

All web: www..uab.cat/ice
Alls plafons infformatius de
e l’ICE de la UAB a la Caasa de Conva
alescència, c// Sant Anton
ni M. Claret,,
1771 de Barcelo
ona.

S’ha de tenir en compte:
- EEs matricularà per rigoró
ós ordre de convocatòrria personalitzada seguinnt el llistat resultant
r
dell
ssorteig del dia 6 de juliol.
- EEl preu de la matrícula éss de 185 €
- P
Per matricular‐se en aq
quests cursoos és requisit indispensa
able ser socii de l’Associació de less
A
Aules d’Exte
ensió Univerrsitària per aal Temps Lliure. Aquestt tràmit es ppodrà efectuar al mateixx
m
moment de fer
f la matrícula. El pagam
ment de la quota corresp
ponent s’hauurà de fer en
n efectiu.
MA 2017‐201
18: Es podrà consultar al web: www.uab.cat/ice
PROGRAM

