DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA DE PRIMER CURS
CURS 2019/2020
 Original i fotocopia del DNI/NIE/TIE
 Una fotografia en color
 Dades bancàries: el document d’autorització
del titular (Ordre SEPA de domiciliació de
dèbit directe)
 Preinscripció al curs propedèutic i resguard
de pagament del Grau de Traducció i
Interpretació.
Documentació d’accés:
Via d’accés
0-Estudiants amb PAU i assimilats
Estudiants amb PAU realitzada en
una altra Comunitat Autònoma
4-Estudiants amb títol de tècnic
superior de formació professional,
tècnic superior d'arts plàstiques i
disseny, o tècnic esportiu superior i
assimilats
Estudiants amb la prova d'accés per
a més grans de 25 anys
Estudiants amb la prova d'accés per
a més grans de 45 anys

7,8-Estudiants amb estudis
universitaris iniciats i no finalitzats

Documentació acreditativa
No cal presentar cap documentació.
Sol·licitud del trasllat d’expedient de les proves
d’accés a la universitat d’origen.

No cal presentar cap documentació.

No cal presentar cap documentació.
No cal presentar cap documentació.
Certificat de la universitat d’origen en el qual
consti la via d’accés a la universitat i la
qualificació corresponent i/o trasllat d’expedient
acadèmic (només a aquells alumnes que vulguin
reconèixer assignatures). No es demana el
trasllat d’expedient als alumnes procedents de
centres propis i adscrits de la UAB.
Als alumnes que procedeixen dels mateixos
estudis (ja sigui de la Facultat o d’altres
Universitats), se’ls recollirà tota la
documentació, passaran la tutoria, però no faran
la matrícula fins que nosaltres no li fem el
reconeixement d’assignatures (cal que demanin
reconeixement acadèmic)

Certificat acadèmic personal i còpia compulsada
del títol.
S’accepta tota la documentació expedida en
català, castellà o anglès. Pel que fa a la
documentació expedida en francès, italià o
portuguès, se’n pot tramitar la traducció al
Servei de Llengües de la UAB. En tots els altres
Estudiants procedents de sistemes
casos, cal adjuntar la corresponent traducció al
educatius dels estats membres de la
català, al castellà o a l’anglès, efectuada per un
Unió Europea i d'altres estats que
traductor jurat.
hagin subscrit acords internacionals
en règim de reciprocitat
No cal presentar la credencial expedida per la
Universitat Nacional d’Educació a Distància
(UNED)
No cal presentar cap documentació que acrediti
la superació de la fase específica de les PAU.
2-Titulats universitaris i assimilats

Gratuïtats i descomptes
Original i còpia de:
 Certificat de matrícula d’ honor de Batxillerat
 Carnet de família nombrosa on consti el
número de fills i la data de vigència.
 Certificat del reconeixement de discapacitat
 Resolució oficial acreditatiu de víctimes d’actes
terroristes.
 Víctimes de violència de gènere: Llibre de
família en el cas dels fills o filles dependents
fins als 21 anys o certificat de convivència de
la unitat familiar en cas de fills o filles majors
de 21 anys.
Un dels següents documents acreditatius:
1. Sentència condemnatòria, ordre de protecció
o qualsevol altra resolució judicial que acordi
una mesura cautelar a favor de la víctima.
2. Informe del Ministeri Fiscal, informe o certificat
que acreditin que la sol·licitant està sent atesa
com a víctima de violència de gènere, emès per
algun dels serveis següents: Serveis Socials,
Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència
Familiar i Masclista, de la Direcció General de

Famílies del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, Serveis d’Intervenció
Especialitzada (SIE), Serveis d’Informació i
Atenció a les Dones (SIAD), Oficina d’Atenció a
la Víctima del Delicte.
3. Recurs públic d’acollida, emès per l’Entitat
subvencionada per una Administració Pública
concreta per a l'atenció a dones víctimes de la
violència de gènere.
4. Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social.
BECARIS
 Alumnes de Catalunya que tenien beca al curs
2018/2019: no han de presentar cap document.
 Alumnes que demanen beca per primera
vegada i els alumnes que són de fora de
Catalunya, han de presentar l’acreditació
econòmica de l’AGAUR

