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ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS PREVIS
(INFORMACIÓ SOBRE RECONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS)
Si t’han assignat plaça a uns estudis de la UAB (Campus de Sabadell), i has cursat prèviament altres estudis
universitaris, pots demanar l’estudi d’adequació als nostres estudis de les assignatures/mòduls
superades anteriorment. El procediment és el següent:
1. Et matricules de 1r curs (si fas el pagament en tres terminis el càlcul sobre l’import final un cop es
resolgui el reconeixement (si hi ha deducció), es fa al segon i/o tercer terminis).
2. Sol·licites el reconeixement i/ó transferència de crèdits just després de matricular-te. La sol·licitud
l’has de tramitar per la seu electrònica (mira els certificats vàlids) (adjuntant tota la documentació
i el comprovant del pagament de la taxa), o presencialment sol·licitant cita prèvia a citua.uab.cat
a campus de Sabadell.
3. Es resol el reconeixement i te l’enviem per mitjans electrònics.
4. Cal que ens confirmis quines assignatures reconegudes voldràs incorporar a l’expedient (i paguis
el % del preu dels crèdits), la recomanació és que incorporis tots els crèdits reconeguts perquè:
 Per poder cursar els 60 crèdits de matrícula d’estudiants nous (amb dedicació total), es
permet matricular assignatures de segon curs sense complir la norma d’haver superat 12
crèdits d’assignatures de primer.
 Però, per a la segona i successives matrícules, has de complir amb tots els requisits de la
normativa de permanència en relació a la progressió de la matrícula. Si no has incorporat
tots els crèdits reconeguts, ho hauràs de fer per complir els requisits.
5. Si treus assignatures matriculades perquè te les reconeixen, t’informarem de la diferència
econòmica resultant. Si afegeixes assignatures i el càlcul és a pagar, aquesta modificació de la
matrícula s’ha de pagar en un sol termini.
6. A efectes de la beca general, els crèdits reconeguts no computen per a complir els requisits
acadèmics. Consulteu la informació a la convocatòria de beca de l’AGAUR.
7. Els crèdits reconeguts tampoc computen a efectes de permanència (per exemple superar 30
crèdits les dues primeres matrícules).

Si tens qualsevol dubte posa’t en contacte amb la gestió acadèmica del campus de Sabadell:
• via correu electrònic a documentacio.matricula.sabadell@uab.cat
• i indica’ns
o el teu nom i el teu NIU (l’obtindràs al fer la matrícula) o el DNI
o la titulació que fas
o assumpte: Reconeixement acadèmic estudis previs.

