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•

Terminis per sol·licitar modificacions:
o
o

•

Assignatures 1r semestre: Fins al 30 d’octubre.
Assignatures anuals i 2n semestre: Fins al 30 de març.

Modificació de Matrícula: Si la proposta de modificació del teu acord d’estudis (learning agreement) implica canvis a la teva matrícula de la
UAB, has d’emplenar també aquest document i enviar-ho al teu coordinador d’intercanvis junt amb la nova proposta de l’acord:
o
o
o
o

•

PROGRAMES D’INTERCANVIS
SOL·LICITUD MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA

Emplena l’apartat de dades personals i la taula de modificació.
Posa la data i signa la sol·licitud. Si no tens opció d’imprimir el document per signar-lo, fer constar el teu NIF serà suficient.
El formulari no et deixarà guardar els canvis, utilitza el botó d’impressió (el trobaràs al final de la taula) per crear un PDF que puguis
enviar per correu electrònic al coordinador junt a l’acord d’estudis.
Tingues en compte que la modificació de la matrícula implicarà un cobrament en cas que s’ampliï el número de crèdits matriculats.

Modificació de l’acord d’estudis: Per proposar una nova versió de l’acord d’estudis torna a entrar al SIA i introdueix els canvis necessaris. Pots
canviar, afegir o eliminar assignatures però no esborris el que no canvia, hem de tenir una taula definitiva amb la totalitat d’assignatures que faràs
durant la teva estada d’intercanvi. Per a més informació consulta el manual d’acord d’estudis, que trobaràs a la web de la facultat. Si el
coordinador dóna el seu vist i plau, es procedirà des de la Gestió Acadèmica a validar el nou acord d’estudis i la matrícula (si escau).
o

Recorda que has de tornar a imprimir la copia en anglès de l’acord d’estudis (pels Erasmus i Propi) i el formulari CRUE (pels Sicue) i
demanar a la universitat de destinació que el torni a signar per a lliurar-lo a la tornada com acord definitiu. No obstant, si penses que
aquests canvis no són els definitius i que possiblement hi hauran més, espera a tenir l’última versió per a procedir a la signatura abans
esmentada.

DADES PERSONALS
NIA:

NOM:

ESTUDIS:

COORDINADOR /A:

DESTINACIÓ:

PERÍODE ESTADA:

MODIFICACIÓ DE LA MATRÍCULA
CANVIS
Codi

1RPDVVLJQDWXUD

Sem

Crèdits

Tipus

AFEGIR

Signatura/ NIF Alumne

Espai reservat al centre
AUTORITZACIÓ

ELIMINAR
SI

NO

Observacions

Data:

PDF / Imprimir Formulari

Vist i Plau Gestió Acadèmica

Data:

Observacions

MOTIU DENEGACIÓ

