
Àmbit Concepte Preu

S’aplica 

descompte 

per FN i per 

Altres 

gratuïtats?

Preu (50%)
Nom de l'activitat 

acadèmica en Sigma

Matrícula Assegurança Escolar 1,12 No MAT / SEG

Matrícula Assegurança complementària 4,48 No

Matrícula Assegurança complementària de mobilitat 8,06 No

Matrícula Extensió assegurança complementària curs 2021/2022 fins 31/12/2022 4,48 No

Matrícula Extensió assegurança complementària curs 2022/2023 fins 31/12/2023 4,48 No

Matrícula Extensió assegurança complementària de mobilitat curs 2021/2022 fins 31/12/2022 8,06 No

Matrícula Extensió assegurança complementària de mobilitat curs 2022/2023 fins 31/12/2023 8,06 No

Matrícula Gestió d'expedient acadèmic 69,80 Sí 34,90

Matrícula Matrícula d'estudis de doctorat EEES (Direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral) 401,12 Sí 200,56 TEE

Matrícula Modificació i ampliació parcial de matrícula 27,27 Sí 13,64

Matrícula Recàrrec per segones titulacions 40% No

Matrícula Serveis específics i de suport a l'aprenentatge 70,00 No

Matrícula Serveis específics i de suport a l'aprenentatge - Escoles Adscrites 160,00 No

Matrícula Serveis Docents Específics de l'ESMUC per al MU Musicologia - Especialitat Interpretació Música Antiga (només s'aplica als estudiants comunitaris) 19,13 €/crèdit No

Projecte final de carrera: es cobrarà d'acord amb els crèdits que tingui i el grup d'experimentalitat de la titulació

Tràmits acadèmics Expedició de certificacions acadèmiques 27,27 Sí 13,64

Tràmits acadèmics

Estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat, o sol·licitud d'estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats universitaris conforme a sistemes educatius estrangers per a l'accés a 

estudis de màster o doctorat sense títol homologat de les universitats públiques. Aplicable als títols comunitaris i extracomunitaris. 218,15 Sí 109,08 MAT / EQT

Tràmits acadèmics Estudi de l'expedient acadèmic per a la convalidació o adaptació en els plans d'estudi no adaptats a l'EEES 54,54 Sí 27,27 CON i SEA

Tràmits acadèmics Estudi de l'expedient acadèmic per a l'adaptació, la transferència i el reconeixement organitzats a l'empara del Reial Decret 1393/2007 54,54 Sí 27,27 TRS

Tràmits acadèmics Estudi d’equivalència al nivell acadèmic de doctor 218,15 Sí 109,08 EHT

Tràmits acadèmics Lectura i defensa de la tesi doctoral 156,87 Sí 78,44 ETD

Tràmits acadèmics Preparació de documentació per a la legalització dels programes d’assignatures i plans d’estudis universitaris que han de sorgir efectes a l’estranger 30,00 Sí 15,00 PDL

Tràmits acadèmics Expedició credencial acreditativa de diligència de màster - Homologació títols conjunts internacionals 218,15 Sí 109,08

Tràmits acadèmics Expedició de la credencial acreditativa de la declaració d’equivalència al nivell acadèmic de doctor 218,15 Sí 109,08 HTE

Tràmits acadèmics Prova d'aptitud per a l'homologació de títols estrangers 152,66 Sí 76,33 PRO

Tràmits acadèmics

Sol·licitud preinscripció màster oficial (Estudi de documentació i expedient acadèmic). S’aplicarà per a cada sol·licitud de preinscripció a un màster universitari realitzada durant el curs acadèmic 2022-2023 (cursos 2021-2022 i 

2022-2023) 30,21 Sí 15,11 SPM

Tràmits acadèmics

Reconeixement de crèdits en els plans d'estudi de grau i de màster en el cas d'adaptació d'expedient acadèmic quan es tracti de planificació de trajectòries curriculars de grau: 

- canvis d'estudis establerts en el document de preus aprovat pel Consell Social

- assignatures comuns de titulacions de grau impartides a la UAB i assignatures idèntiques de titulacions que tinguin aprovat un acord d'interdisciplinarietat

- en el cas de titulacions amb doble títol estranger sempre que existeixi reciprocitat en l’exempció

Tràmits acadèmics Trasllat d'expedient acadèmic 54,54 Sí 27,27 TEA

Títols oficials Títols de graduat, diplomat, llicenciat, enginyer tècnic, enginyer o mestre, màster universitari (oficial) i doctor amb Suplement Europeu al Títol i duplicats 218,15 Sí 109,08

Títols oficials Certificat d'Aptitud Pedagògica i duplicats 99,69 Sí 49,85

Títols oficials Certificat diploma d'estudis avançats del programa de doctorat (suficiència investigadora) 78,55 Sí 39,28 DEA

Títols oficials Suplement europeu al títol universitari 32,75 Sí 16,38 SET

Títols oficials Tramesa dels títols oficials i propis a petició de la persona interessada 50,00 No

Títols oficials Emissió de còpies autèntiques de títols oficials o e-títol (només d’aplicació per aquelles universitats que tinguin en funcionament l’e-títol) 30,00 Sí 15,00

Títols propis Títol de graduat superior i duplicats 218,15 No TIT

Títols propis Títol de mestratge i duplicats 211,47 No

Títols propis Títol de graduat i duplicats 218,15 No TIT

Títols propis Diploma de postgrau i duplicats 191,00 No

Títols propis Diploma d'estudis superiors especialitzats i duplicats (DESE) 191,33 No

Títols propis Certificat per altres estudis i mencions (Servei de Llengües i d'altres) 99,69 No

Títols propis Certificat per altres estudis propis (expedits a l'Escola de Postgrau) 70,00 No

Títols propis Títol del Servei de Llengües  99,69 No TIT

Títols propis Títol d'Expert en Neurorehabilitació 317,00 No

Títols propis Títol de Veterinari Resident 211,47 No

Títols propis Títol de Pacient Expert 102,71 No

Títols propis Tramesa dels títols oficials i propis a petició de la persona interessada 50,00 No

Tràmits acadèmics Certificat de superació "Ciència de l'animal de laboratori" (FELASA) 77,27 No FEL

Tràmits acadèmics Certificat Veterinari (expedits a l'Escola de Postgrau) 100,00 No

Exempció del 20% i de la sol·licitud d'estudi de l'expedient

PREUS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ACADÈMICS, ADMINISTRATIUS I D'ALTRES CONCEPTES
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