Nou calendari i Procediment per presentar les sol·licituds d’admissió per Canvi d’Estudis
Calendari:
Període de sol·licitud: 17 de juny de 2020
Data límit per la resolució: 9 de setembre de 2020
Publicació de la resolució: 14 de setembre de 2020
Procediment:
Donada la situació d'excepcionalitat actual, l'atenció al públic de forma presencial al campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona es troba en suspens. Així doncs, el tràmit d'accés per canvi d'estudis ha modificat el seu
procediment i es podrà presentar, fins el dia 17 de juny
Si la persona interessada té signatura/certificat digital
a través de https://seuelectronica.uab.cat haureu de seleccionar el tràmit "sol·licitud genèrica".
A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent:
-

Certificat Acadèmic Personal: Document certificat per la universitat d'origen on es fan constar totes les
assignatures superades als estudis previs. Si ets estudiant de la UAB aquest document no és necessari.
Si el tràmit el fas per accedir des d'estudis estrangers, aquest document ha de mostrar l'apostil·la o
validació diplomàtica que correspongui, la traducció jurada al català o castellà si escau, i ha de venir
acompanyat per l'equivalència de notes mitges del Ministeri d'Educació d'Espanya, que pots tramitar a
través d'aquest enllaç:
http://www.educacionyfp.gob.es/eu/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudiosuniversitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html

-

Pla d'estudis de la titulació d'origen: Document emès per la universitat d'origen on es mostra
l'estructura curricular dels estudis previs.

-

Guies docents (Programes) de les assignatures superades: Documents que mostren el contingut teòric
de cadascuna de les assignatures superades als estudis d'origen.

-

Comprovant de transferència bancària de les taxes administratives: L'accés per canvi d'estudis
requereix el pagament d'una taxa de 54,54€ que s'ha de fer efectiva en el moment de presentar la
sol·licitud (família nombrosa general: 27,27€ / família nombrosa especial, minusvalidesa: 0€). Fins que
l'atenció al públic no es normalitzi, s'ha de fer a través del sistema de transferència bancària al número
de compte següent:
BBVA - ES48 0182 6035 43 0201609886 (SWIFT CODE: BBVAESMMXXX).

Si la persona interessada no té signatura/certificat digital:
haurà d'adjuntar tota la documentació esmentada, en els mateixos termes, a un correu electrònic que ha de
dirigir a ga.dret@uab.cat amb l'assumpte "sol·licitud d'accés per canvi d'estudis 2020/2021". En aquest cas, la
sol·licitud haurà d'estar signada manualment i escanejada o fotografiada.

Sol·licitud d’accés per Canvi d’Estudis Espanyols
Sol·licitud d’accés per Canvi d’Estudis Estrangers

