FORMULARI D’AUTOMATRÍCULA
CURS 2020 /2021
20
FACULTAT: TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

PRIMER CURS

TITULACIÓ: GRAU EN ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL (XINÈS)

PLA D’ESTUDIS: 823

Pagament ajornat
Becari *

Sí

No

Sí

No

El pagament s’haurà de fer per domiciliació bancària. Cal lliurar
les dades bancàries a la Gestió Acadèmica si no s’ha fet amb
anterioritat, o si s’ha canviat el compte.

* Becari/ària o del règim general o de mobilitat del Ministeri

Abonament al Servei d’Activitat Física (SAF)
Vull abonar-me al SAF des de la matrícula acadèmica
fins el 20/09/2021 pagant 275 €.
Aquest preu pot arribar a representar fins un 45 % de descompte
sobre el preu habitual per a la Comunitat Universitària.
Has de passar pel taulell d’atenció al públic del SAF amb l’original i
una còpia del comprovant de matrícula acadèmica per poder accedir
als serveis o per comunicar el canvi de quota en cas d’estar ja
abonat/da al servei.

Classe de liquidació
0. Ordinària (sense gratuïtat)
1. Semigratuïta: FN general
2. Gratuïta: FN especial
5. Gratuïta: convenis internacionals
6. Gratuïta: mat. d’honor COU/ mat. d’honor o premi
extraordinari batxillerat LOGSE
90. Gratuïta: minusvalidesa
91. Gratuïta: víctimes del terrorisme
95. Gratuïta: vvglo1/2004

Cal presentar a la Gestió Acadèmica el document acreditatiu de
gratuïtat/ descompte abans de la matrícula
En el cas de les classes de liquidació 1 i 2 cal presentar
prèviament a la Gestió Acadèmica el carnet, el qual ha d’estar
vigent en el moment de formalitzar la matrícula. Si les dades
del carnet són les mateixes que el curs anterior no caldrà fer
aquest tràmit.

Fundació Autònoma Solidària
Aporto voluntàriament 15 € a accions de solidaritat,
cooperació i educació per al desenvolupament. Podeu
consultar més informació sobre els projectes subvencionats al
web de la Fundació Autònoma Solidària: www.uab.cat/fas

Trobaràs tota la informació a www.uab.cat/saf

PER A QUALSEVOL DUBTE I/O ACLARIMENT SOBRE

93 581 41 49

LA VOSTRA AUTOMATRÍCULA, PODEU TRUCAR AL TELÈFON:
NOTA: NO CAL QUE FEU ARRIBAR AQUEST FULL A LA VOSTRA GESTIÓ ACADÈMICA.
Si desitgeu més informació, podeu adreçar-vos al WEB www.uab.cat (a l’apartat de MATRÍCULA), o bé al WEB del centre
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Assenyaleu amb una “X”, les assignatures de les quals us matriculeu.

Un cop feta la tutoria haureu de mirar quin dia i hora teniu assignat per fer la matrícula.
Una vez realitzada la tutoría debéis comprobar el día y la hora assignada para hacer la matrícula.

PRIMER SEMESTRE
X

Codi

Assignatura

ECTS

101575

Idioma I: xinès modern

101520

SEGON SEMESTRE
Grup

X

Codi

Assignatura

ECTS

12

101573

Idioma II: xinès modern

12

Història d’Àsia

6

101517

101522

Geografia d’Àsia

6

1

101519

101577

Introducció a l’economia

6

1

101576

Introducció a les tecnologies
de la informació i la
comunicació
Introducció a les ciències
polítiques i relacions
internacionals
Introducció a l’antropologia
social i cultural

Grup

6

6

1

6

1

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ______________

Signatura de l’alumne/a
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