COMUNICAT ALS ESTUDIANTS EN RELACIÓ ALS PREU DEL CRÈDIT PEL CURS 2020-21

Tal com vàrem informar en la sessió informativa del dia 7 de juny, després de revisar el Decret
64/2020, de 30 de Juny de la Generalitat de Catalunya https://bit.ly/2OMpilb es confirma que
per aquest curs 2020-21 l'EUIT manté el preu global del crèdit respecte al curs anterior essent
de 99,38€ i aquest es troba publicat a la web https://bit.ly/32IXoyF.
En aquest preu s’ha aplicat la rebaixa del preu públic que marca el Decret 64/2020, de 30 de
juny corresponent als estudis amb coeficient d'estructura docent C.
Com sabeu, l’EUIT pertany a la Fundació Docència Sant Llàtzer (FDSL), la qual és una fundació
privada sense ànim de lucre i la baixada de preus públics no li representa cap compensació
econòmica ni per part de la Generalitat ni per part de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) a la qual està adscrita, la qual cosa si no hagués apujat el preu privat posaria en risc la
viabilitat de la mateixa Fundació i com a conseqüència no podria garantir la viabilitat de l’EUIT.
El preu públic que paguen els estudiants de l’EUIT està condicionat a l’adscripció que té
la FDSL amb la UAB, que és qui vetlla per l’aplicació de les normatives acadèmiques i els plans
d’estudis.
Per altra banda, tal com especifica el Decret 64/2020, de 30 de Juny de la Generalitat de
Catalunya en el Capítol 1, article 2.1, els centres adscrits apliquen els preus que estableixen els
seus òrgans de govern, que en el nostre cas és el Patronat de la FDSL i el Consell Acadèmic de
l’EUIT, qui aprova el preu ECTS de cada curs i que consta en les actes corresponents.
Un dels valors de l’EUIT és el tracte humà i personalitzat i per aquest motiu, amb l’objectiu
d’escoltar les vostres demandes i aclarir dubtes en primera persona, es va organitzar la sessió
per tot l’alumnat. Entenem el desconfort que aquesta situació ha provocat a gran part dels
estudiants, però tal com us vam explicar estàvem a l’espera de la publicació del Decret, i un
cop comprovat que la FDSL no tindrà retorn del descompte aprovat per les universitats
públiques, els òrgans de govern han mantingut els preus aprovats per garantir la viabilitat de
l’EUIT i la continuïtat dels estudis.
Us recordem que teniu també el canal d’atenció a l’estudiant on podeu adreçar els vostres
suggeriments.

Restem a la vostra atenció.

Terrassa a 23 de juliol de 2020

