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CONSULTA DE L’EXPEDIENT I DE LA CITACIÓ DE MATRÍCULA

Consulta de l’expedient i
de la citació de matrícula
•

•
•
•

Comproveu que el vostre expedient té totes les qualificacions
introduïdes correctament i les actes tancades: http://sia.uab.cat
(Matrícula i expedient > consulta de l’expedient acadèmic i de
qualificacions)
En cas d’error contacteu amb la Gestió Acadèmica:
ga.psicologia@uab.cat
Consulteu el dia i hora que teniu assignats per fer la vostra
automatrícula : http://sia.uab.cat (marge superior dret)
Consulteu la informació de matrícula a:
– www.uab.cat/psicologia > Guia de l’Estudiant o Matricula’t

www.uab.cat/psicologia

Règim de permanència (1/2)
MATRÍCULA ANUAL

RÈGIM DE PERMANÈNCIA

RÈGIM DE
DEDICACIÓ

TEMPS
COMPLET

TEMPS
PARCIAL

MÍNIM DE CRÈDITS
PRIMER
CURS

RESTA DE
CURSOS

60

42

(primer
curs)

(excepte
finalització
estudis)

30

24

(primer
curs)

(excepte
finalització
estudis)

MÀXIM DE
CRÈDITS

ANYS DE
PERMANÈN
CIA

NOMBRE DE
MATRÍCULES
PER
ASSIGNATURA

78

Superar mínim 30 crèdits en les
dues primeres matrícules

7
3
42

matrícules

11

+

1
extraordinària

TEMPS
COMPLET
I
TEMPS
PARCIAL

Depenent de la dedicació de cada curs
acadèmic.
L’autorització és automàtica i no cal
aportar cap documentació justificativa.
Es poden realitzar dos canvis de
dedicació durant els estudis.

7 temps
complet

11 temps
parcial

PROGRESSIÓ ACADÈMICA

(sol·licitada al
deganat del centre
a través de la
Gestió Acadèmica)

MATR. ASSIG. 2ON CURS:
Haver superat 12 crèdits de 1er.
MATR. ASSIG. 3ER CURS:
Haver superat 60 crèdits del 1er i
2on cursos.
MATR. ASSIG. 4RT CURS:
Haver superat 120 crèdits, dels
quals 60 corresponen a tot el
primer curs.
TREBALL DE FI DE GRAU:
Haver superat 160 crèdits del total
del pla d’estudis.

Règim de permanència (2/2)
RÈGIM DE PERMANÈNCIA

Tingues en compte
•

A partir del curs 2015-2016 si un estudiant abandona els estudis
durant un temps, ha de tenir en compte que aquest es comptabilitzarà
dins del termini màxim de que disposa per finalitzar els estudis: 7
anys amb règim de dedicació a temps complet i 11 anys amb règim
de dedicació a temps parcial.

•

La qualificació de “no avaluable” esgota la convocatòria igual que
un suspens.

•

Cal matricular les assignatures no superades de formació bàsica
i obligatòries abans de matricular assignatures noves.

•

Les assignatures optatives són abandonables, no és obligatori
tornar-les a matricular encara que no s’hagin superat.

•

Es pot sol·licitar l’anul·lació total de la matrícula o la seva modificació
dins dels terminis establerts al calendari acadèmic i administratiu.

Gratuïtats i descomptes

GRATUÏTATS

Famílies Nombroses: carnet vigent i renovat
Abans de fer la teva automatrícula, si has renovat el teu carnet, has de
comprovar que la Gestió Acadèmica tingui aquesta informació i que la teva
gratuïtat estigui correctament mantinguda al sistema.
Persones amb discapacitat igual o superior al 33%:
Certificat de reconeixement de la discapacitat expedit o validat per l’Institut
Català d'Assistència i Serveis Social (ICASS). La Gestió Acadèmica ha de
tenir aquesta documentació.
Víctimes d’actes terroristes (també els seus fills i cònjuges):
Resolució oficial acreditativa, així com el llibre de família en el cas dels fills
i cònjuges. La Gestió Acadèmica ha de tenir aquesta documentació.
Víctimes de violència de gènere (també els seus fills dependents):
Resolució judicial acreditativa, així com el llibre de família en el cas de fills
dependents. La Gestió Acadèmica ha de tenir aquesta documentació.

Beques (1/7)

BEQUES

Beca de Caràcter General del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport –MECDEncara no ha sortit
publicada la convocatòria
de beques de Caràcter
General per als estudis
universitaris del curs
2018-2019.

Podreu sol·licitar la Beca de caràcter general per
a estudiants que cursin estudis postobligatoris
tant bon punt es publiqui la convocatòria al web
del Ministeri d’Educació, Cultura I Esports:
https://www.mecd.gob.es/portada-mecd//
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts
La sol·licitud és totalment telemàtica. No s’haurà
de lliurar cap documentació en paper a la
universitat; només si el formulari electrònic ho
demana expressament.

Seguiu les instruccions de presentació de la sol·licitud. Si la sol·licitud s’entén com a NO
Seguiu
les instruccions
la sol·licitud.
Si la sol·licitud
s’entén
a NO
presentada,
el Ministeri de
NOpresentació
tramitarà lade
sol·licitud
sigui quina
sigui la causa
de com
l’error.
Us
presentada,
Ministeri
NO tramitarà
quinaheu
sigui
la causaladesol·licitud
l’error.
recomanem el
que
comproveu
i imprimiulaelsol·licitud,
resguard sigui
conforme
presentat
Us
recomanem
que comproveu i imprimiu el resguard conforme heu presentat la
de beca
correctament.
sol·licitud de beca correctament.
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BEQUES

Beca de Caràcter General del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport –MECDL’ajut de matrícula només cobrirà l’import de les assignatures
matriculades per primera vegada.

Abans de sol·licitar la beca consulteu:
Web de la UAB: http://www.uab.cat
Guia de beques I ajuts.

Graus > Descarrega`t les guies de la UAB >

Web del Ministeri d’Educació: http://www.mecd.gob.es
Web de l’AGAUR: http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/
Podeu fer qualsevol consulta a la Gestió Acadèmica o a l’adreça electrònica:
consulta.beca@uab.cat
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BEQUES

Si durant el curs 2017-18 heu gaudit d’una Beca del Règim General podeu matricularvos com a un/a estudiant becari/a amb matrícula gratuïta condicional. En el moment de
la matrícula només pagareu les següents taxes administratives:
• L’assegurança escolar
• Gestió de l’expedient acadèmic
• Serveis específics i de suport a l'aprenentatge
Si no heu estat becari el curs 2017-2018, per formalitzar la matrícula gratuïta condicional
haureu de:
Obtenir, a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de
Catalunya (OVT), una Acreditació de caràcter econòmic a efectes de
formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels
preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2018-2019. L’Agència
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) emetrà l’acreditació
corresponent després de comprovar les dades econòmiques. En un
termini aproximat de 10 dies us la podreu descarregar a través de l’OVT.
L'acreditació NO substitueix la sol·licitud de beca de Caràcter General
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/
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En el moment que es resolgui la vostra sol·licitud de beca de Caràcter General:

BEQUES

a. Si la resolució és favorable: no haureu d’abonar cap import més i
podreu gaudir d’altres ajuts complementaris.
b. Si la resolució és denegatòria: la UAB us reclamarà per escrit el
pagament de l’import dels crèdits matriculats en un únic pagament que es
carregarà al vostre compte bancari a partir dels 10 dies següents a la data
de resolució.
Totes les comunicacions relacionades amb beques us arribaran al vostre correu-e
institucional de la UAB (nom.cognom@e-campus.uab.cat).
Tot i que sol·liciteu la beca, si teniu dret a algun altre tipus de descompte/gratuïtat
(Família nombrosa, etc...) ho heu de comunicar i acreditar abans de realitzar la
matrícula.
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BEQUES

Beca Equitat
Ajut de l’administració de la Generalitat que té com a objectiu garantir el principi
d’equitat. En base al nivell de renda familiar, l’import total de les assignatures
matriculades podrà bonificar-se un cop resolta la convocatòria. A cada llindar de
renda li correspondrà el pagament d’un percentatge diferent del cost total dels
estudis.
La convocatòria va adreçada als estudiants de grau, no té requisits acadèmics i
tant sols bonifica les assignatures matriculades per primera vegada.
El 5 de juliol d’enguany s’ha obert la convocatòria:
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts
Tot i que sol·liciteu la beca Equitat, si teniu dret a algun altre tipus de descompte o
gratuïtat (Família nombrosa, etc...) ho heu de comunicar i acreditar abans de
realitzar la matrícula.
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Beca Equitat

BEQUES

Amb la resolució de la vostra sol·licitud, l’AGAUR us informarà del llindar al qual
pertanyeu i passarà la informació a la UAB.
Si el vostre llindar us permet una bonificació sobre el preu de les assignatures
matriculades:
a. Us modificarem la matrícula inicial i us informarem tant de l’import final
com del pagament pendent, si s’escau, que hauríeu d’abonar a partir del
20 de desembre.
b. Si en el moment de la resolució ja heu abonat l’import total de la matrícula
i us correspon la devolució d’una part, procedirem al reintegrament d’ofici.

Tingueu present que, a banda d’aquestes convocatòries, la
UAB posa al vostre abast altres programes d’ajuts a
l’estudi:
http://www.uab.cat > Ajuts, beques i convocatòries

Beques (7/7)
Beca del Règim General per a estudis
universitaris (MECD)

BEQUES

Requisits acadèmics per poder sol·licitar-la:

Mentre no surti publicada la convocatòria
per al curs 2018-2019 us podreu matricular
provisionalment com a becaris si compliu
els requisits acadèmics de la convocatòria
del curs 2017-2018.

IMPORT DE LA MATRÍCULA

Import de la
matrícula (1/3)
Decret 131/2018, de 26 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les
universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs
acadèmic 2018/2019 (DOGC núm. 7652, publicat el 28 de juny de 2018).

Conceptes que inclou el pagament de la matrícula:
crèdits acadèmics i taxes administratives
CRÈDITS ACADÈMICS
1 crèdit del Grau en Psicologia i del
Grau en Logopèdia = 35,77 €.
La matrícula d’un curs complet
(60 crèdits) = 2146,20 €.
Hi ha un recàrrec del 40% per segones
titulacions realitzades en centres
universitaris coberts pel sistema públic
de finançament.

TAXES ADMINISTRATIVES
- Obligatòries:
- Assegurança escolar 1,12 €
- Gestió de l’expedient acadèmic 69,80 €.
- Serveis específics i de suport a l’aprenentatge 70 €
- Opcionals:
- Assegurança complementària (5,09 €)
- Assegurança complementària de mobilitat (9,72 €)
- Aportació voluntària per accions de solidaritat i
cooperació (Fundació Autònoma Solidària) 15,00 €

PREU DE LA MATRÍCULA I FORMES DE PAGAMENT

Import de la
matrícula (2/3)
Assegurança complementària:
Els estudiants que vulguin matricular les assignatures:
•101698 Practicum I; 104145 Practicum I: introducció a la pràctica logopèdica
•101697 Practicum II
•101696 Practicum III; 104191 Practicum III
•101695 Practicum IV
•102551 Pràctiques Externes
Hauran d’incorporar, obligatòriament en el moment de la matrícula , l’assegurança
complementària (5,09 €)
Assegurança complementària de mobilitat (Programes INTERCANVIS):
Els estudiants que participin en un programa de mobilitat aquest curs acadèmic 20182019 hauran d’incorporar, obligatòriament en el moment de la matrícula,
l’assegurança complementària de mobilitat.

PREU DE LA MATRÍCULA I FORMES DE PAGAMENT

Import de la
matrícula (3/3)
Preu del crèdit
dels GRAU

1ª Mat

2ª Mat

3ª Mat

4ª Mat

35,77€

44,18 €

95,72 €

132,54 €

Import total de la matrícula:
Els crèdits + taxes adm. obligatòries + taxes adm. opcionals (si s’escau)
Sobre l’import dels crèdits i de la gestió de l’expedient acadèmic (69,80 €)
s’apliquen les gratuïtats i descomptes, si s’escau.
Podeu fer una simulació del cost de la vostra matrícula al web:
http://sia.uab.cat > simulador de preus de matrícula (marge superior dret)

PREU DE LA MATRÍCULA I FORMES DE PAGAMENT

Pagament de la
matrícula (1/2)
El pagament de la matrícula es fa sempre per domiciliació bancària.
Es poden utilitzar les següents modalitats de pagament:
Únic termini
a. La totalitat de l’import de la matrícula es carrega al vostre compte
bancari a partir del mateix dia en què la formalitzeu.
Pagament ajornat. El pagament de la matrícula es carrega al vostre compte
bancari en tres moments diferents distribuïts de la següent manera:
a. El primer termini en el moment de formalitzar la matrícula: s’abonen
les taxes administratives més el 30% de l’import dels crèdits
matriculats (140,92 + 643,86 = 784,78 € )
b. El segon termini a partir del 15 de novembre: s’abona el 30% de
l’import dels crèdits matriculats (643,86 €)
c. El tercer termini a partir del 20 de desembre: s’abona el 40% restant
de l’import dels crèdits matriculats ( 858,48 € )

ElElcàrrec
efectiuenen
compte
corrent
depèn
de
càrrec efectiu
el el
compte
corrent
dependrà
de cada
cada entitat
entitatbancària.
bancària.

