INDICACIONS PER LA MATRÍCULA 2020/21
ALUMNES QUE MARXEN D’INTERCANVI

Benvolguts, benvolgudes,
Els alumnes que marxeu d’intercanvi heu de fer la matrícula a la UAB igual que la resta de
companys. Consulta el dia i hora a partir del qual pots fer la teva automatrícula des de sia.uab.cat
a "Verificació de l'horari d'automatrícula".Consulta la informació sobre la teva matrícula, el
procediment que has de seguir i d'altres informacions relacionades per gestionar-la correctament
aquí.
La data límit de matrícula serà el 5 de setembre.

Quan arribeu a la pestanya de “Assignatures a matricular” seguiu les indicacions segons sigui el
vostre cas:

1) Alumnes que marxen al 1r semestre a cursar exclusivament assignatures OPTATIVES
generalistes
Faries una matrícula d'assignatures optatives de 1r semestre de la UAB per si no pots marxar tenir
garantida la plaça a les assignatures i finalitzar les optatives aquí. Consulta els Horaris de les
assignatures. Recorda que també cal matricular les assignatures que cursaràs el semestre que
estàs a la UAB. Totes les assignatures es matriculen des de la pestanya “Pla”.Si finalment pots
incorporar-te a la universitat de destí caldrà enviar el Learning agreement signat i certificat
d’arribada i substituiré les optatives matriculades per les que constin al learning agreement.

2) Alumnes que marxen al 2n semestre a cursar exclusivament assignatures OPTATIVES
generalistes
Faries una matrícula d'assignatures optatives de 2n semestre de la UAB per si no pots marxar
tenir garantida la plaça a les assignatures i finalitzar les optatives aquí. Consulta els Horaris de les
assignatures. Recorda que també cal matricular les assignatures que cursaràs el semestre que
estàs a la UAB. Totes les assignatures es matriculen des de la pestanya “Pla”. Si finalment pots
incorporar-te a la universitat de destí caldrà enviar el Learning agreement signat i certificat
d’arribada i substituiré les optatives matriculades per les que constin al learning agreement.
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3) Alumnes que marxen a cursar totes o part de les assignatures OPTATIVES de menció i tenen
la menció assignada a la UAB:
Caldrà seleccionar les assignatures optatives que fas a l’intercanvi, que són les que consten al
learning agreement, de la pestanya “Prog.Int”; i les assignatures que cursaràs el semestre que
estàs a la UAB de la pestanya “Pla”. Els alumnes que teniu la plaça de menció assignada a la
UAB la teniu garantida per superar les assignatures corresponents a través de l’intercanvi o bé a
la UAB si no podeu marxar. Veure imatge 1 de l’annex.
4) Alumnes que marxen a cursar totes les assignatures OPTATIVES de una menció i NO tenen
la menció assignada a la UAB:
Faries una matrícula d'assignatures optatives generalistes de la UAB del semestre en el que
marxes d’intercanvi, per si no pots marxar tenir garantida la plaça a les assignatures i finalitzar les
optatives aquí. Consulta els Horaris de les assignatures. Recorda que també cal matricular les
assignatures que cursaràs el semestre que estàs a la UAB. Totes les assignatures es matriculen
des de la pestanya “Pla”.Si finalment pots incorporar-te a la universitat de destí caldrà enviar el
Learning agreement signat i certificat d’arribada i substituiré les optatives matriculades per les que
constin al learning agreement.

5) Alumnes que marxen a cursar assignatures Bàsiques i/o Obligatòries
A l'hora de fer la matrícula haureu d'escollir les assignatures que feu a l’intercanvi, que són les que
consten al learning agreement, a la pestanya "Prog.Int" de la matrícula i les assignatures que fareu
a la UAB en el període que no feu la mobilitat en la pestanya “Pla”. Veure imatge 1 de l’annex.

6) Alumnes que marxen a cursar assignatures Bàsiques i/o Obligatòries i avancen alguna
OPTATIVA
A l'hora de fer la matrícula haureu d'escollir les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives que
feu a l’intercanvi, que són les que consten al learning agreement, a la pestanya “Prog.Int” de la
matrícula i les assignatures que fareu a la UAB en el període que no feu la mobilitat en la pestanya
“Pla”. Veure imatge 1 de l’annex.
En cas de no poder fer la mobilitat s’entén que l’optativa que avançaves de 4rt no la faries perquè
completaries les de 3r curs, per tant es farien en canvis necessaris a la matrícula i sense cobrar la
taxa administrativa per modificació.

Altres aclariments per tots els casos:
El fet de matricular les optatives que t'interessarien cursar a la UAB és per garantir una plaça (ja
que són limitades) a les assignatures que t'agradin per fer en cas de no poder marxar d’intercanvi.
Les places a la resta d’assignatures que NO són optatives estan garantides per tots els estudiants.
Si has decidit renunciar a la plaça i encara no l’has comunicat, cal emplenar el full de renúncia i
enviar-lo signat per l’estudiant a intercanvis.educacio@uab.cat. Totes les renuncies queden
justificades donada la situació actual de crisi sanitària.
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Recordeu que també haureu de contractar l’assegurança complementària de mobilitat en
l'apartat “informació del pagament”, on caldrà seleccionar "Asseg. Complementàr. Mobilitat" de
7,91€

NO S’HA DE SELECCIONAR EN “ALTRES TAXES” ( no corresponen a les vostres mobilitats)
Inform. docum. matr. (ERASMUS)
Equiv. de títol d'est. estran.

8,00 EUR

218,15 EUR

ANNEXOS
1.

