AVÍS IMPORTANT
MATRÍCULA 2022-2023

FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ

(A) Alumnes de les titulacions de Grau
(B) Alumnes de les titulacions de Màster Oficial

(A) Alumnes de les titulacions de Grau:
Si ets estudiant actual d’un grau de la Facultat hauràs de formalitzar la matrícula del curs vinent
pel sistema d’automatrícula. Tindràs accés a l’automatrícula a partir del dia i hora assignats per
la Facultat, segons un sistema de citacions que s’organitza seguint els criteris següents:
1) En primer lloc, s’ordenen els expedients segons els crèdits pendents de superar per
l’estudiant per finalitzar els estudis. Tindran accés a l’automatrícula:
1r grup) Estudiants que tenen 60 crèdits o menys pendents de superar
2n grup) Estudiants que tenen entre 60,05 i 120 crèdits pendents de superar
3r grup) Estudiants que tenen entre 120,05 i 180 crèdits pendents de superar
4t grup) Estudiants que tenen entre 180,05 i 240 crèdits pendents de superar
2) En segon lloc, dins de cadascun dels grups del punt anterior, els estudiants s’ordenen
per ordre de nota mitja de l’expedient acadèmic, de manera que dins de cada grup
tenen prioritat els alumnes amb una nota mitjana més alta.
Publicació del llistat amb les assignacions on podràs veure el dia i hora a partir dels quals
podràs accedir lliurement a la teva automatrícula:
A la fitxa web del Grau, a l’apartat de Matrícula, Matrícula altres cursos.
Podràs consultar aquest llistat a partir del 20/07/2022 a les 13 h.
El període marc d’automatrícula serà entre el 21 de juliol i el 5 de setembre de 2022.
Inici del curs: 12/09/2022

(B) Alumnes actuals de les titulacions de Màster Universitari que no hagin
completat els crèdits del màster i s’hagin de matricular dels crèdits restants:
Si ja ets estudiant d’un màster oficial de la Facultat i has de matricular-te de crèdits pendents
per finalitzar els estudis, hauràs de fer-ho pel sistema d’automatrícula. Podràs accedir-hi
lliurement durant el següent període:
del 14 al 29 de setembre de 2022.
Inici del curs: el pots consultar a la fitxa web del màster o al calendari acadèmic del centre.
ATENCIÓ: Si ets estudiant extracomunitari resident, per tal que se t’apliqui el preu que
correspon a estudiants comunitaris i residents, hauràs de fer arribar a la Gestió Acadèmica la
documentació que acredita aquesta condició abans de fer l’automatrícula. La documentació
es pot enviar per correu electrònic (ga.c.educacio@uab.cat) però en el cas que es tracti d’un
document sense signatura electrònica i/o codi segur de verificació, caldrà que presentis
l’original a la Gestió Acadèmica posteriorment.

