CONDICIONS GENERALS PER ALS CURSOS DE XINÉS I JAPONÉS
1 – La preinscripció i matrícula dels cursos s’obrirà del 28 de gener al 18 de
febrer de 2008. Les classes començaran la setmana del 18 al 23 de febrer de
2008. La preinscripció en els cursos es farà via web a la següent adreça
Més
informació
a
la
pàgina
web
(www.fguv.org/cursos).
www.uv.es/confucio, al correu instituto.confucio@uv.es
o al telèfon
96.398.35.92
2 - Cal facilitar les dades personals, indicant el nom que figura al DNI, el
DNI (amb lletra), l’adreça completa (número i porta obligatòriament) i un
telèfon de contacte.
En els casos de matrícula reduïda caldrà aportar una còpia del carnet
d’estudiant. L’alumne haurà d’acomplir els requisits formatius que
s’especifiquen en la convocatòria del curs i omplir la fitxa de dades
formatives, si es el cas.
3- Un alumne/a està preinscrit quan ha obtingut o ha sol·licitat un rebut
d’un curs per tal de fer el pagament. Un alumne/a està matriculat quant ha
fet efectiu el pagament. La matrícula serà lliure i la prevalença dels
sol·licitants serà per ordre de preinscripció.
4 - Una vegada feta la preinscripció, via pàgina web cal fer el pagament del
rebut que pot imprimir-se. Aquest ingrés cal fer-lo efectiu i presentar còpia,
be a la seu del Institut Confucio, Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació (Avgda. Blasco Ibáñez, 32, planta 1) o enviar-lo per fax al
(96.398.35.90) junt a la còpia del carnet d’estudiant si fora el cas, en un
termini màxim de 2 dies (en el cas de que manquen menys de set
dies per al començament del curs, l’ ingrés es farà en un màxim de
24 hores), en aquest moment quedarà formalitzada la matricula. Les places
l’import de les quals no haja sigut ingressat i justificat en el termini
corresponent, seran considerades vacants i seran ofertades a les persones
de la llista d’espera.
5 - El període de preinscripció i matricula finalitza un dia hàbil abans del dia
en que comence el curs (per exemple, als cursos que comencen en dilluns es
tancarà la matricula el divendres). Si una vegada preinscrit en un curs no
podeu fer-lo, cal contactar amb la Oficina del Instituto Confucio (telèfon
96.398.35.92 o correu electrònic: instituto.confucio@uv.es), per tal d’oferir
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novament la plaça del curs (cal indicar el títol del curs). Serà imprescindible
tenir pagat la matrícula el dia de començament del curs.
6 - La realització dels cursos es supedita a la inscripció del nombre mínim
d’alumnes fixat en la convocatòria. Si el nombre d’alumnes no arriba al
mínim fixat el curs podrà ser anul·lat. L’anul·lació d’un curs dona dret als
alumnes matriculats a sol·licitar la devolució de la matrícula o al trasllat de la
matrícula a un altre curs d’igual o inferior import que es puguen ofertar a
Relacions Internacionals en altres períodes de temps si queden places
vacants.
- Devolució de taxes de matrícula: els motius per els que es pot
sol·licitar la devolució de taxes son els següents:
a) Anul·lació del curs per no arribar al nombre mínim d’alumnes.
b) Error administratiu de Relacions Internacionals.
c) Per malaltia greu, adjuntant el certificat mèdic.
d) Haver pagat taxes de públic general sent universitari.
e) Canvi de l’horari del curs per part del professorat.
La sol·licitud de devolució es realitzarà amb una antelació mínima de cinc
dies abans del començament del curs, excepte en els casos a) y c) que es
podrà realitzar com a màxim 20 dies després del començament del curs, i
caldrà justificar-la documentalment. Per a fer la sol·licitud de devolució de
taxes cal adreçar-se a la oficina del Instituto Confucio amb el resguard de
pagament del curs i les dades bancàries pròpies.
7 - Per a obtindre la certificació acadèmica cal estar matriculat en el curs i
haver assistit, almenys, al 80% de les hores lectives de classe. Aquesta
assistència serà comprovada amb la signatura en les llistes d’assistència. En
el cas de que l’alumne no haja acomplert amb el requisit d’assistència, no se
expedirà cap certificat. No es contempla cap circumstància que puga
justificar l’absència als cursos.
8 - És molt important que aquell alumne/a que observe qualsevol errada en
les sues dades personals en la llista d’assistència, ho comunique el més aviat
possible al personal del Institut Confucio.
9- Els certificats d’assistència estaran disponibles a la seu del Instituto
Confucio a partir de quinze dies després de la fi del curs.
10 - Per a qualsevol dubte cal posar-se en contacte amb el personal
de la Oficina del Institut Confucio.
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