Matrícula Programes de Doctorat
RD 99/2011 i RD 1393/2007
Tot el que et cal saber sobre la matrícula de Doctorat 2014/15

On pots fer la matrícula?
Si aquest curs 2014/15 has accedit a un Programa de Doctorat, una vegada disposis de la resolució d’admissió i, com a màxim, en el termini d’un
mes a partir de la data d’admissió, has de formalitzar la matricula a l’Escola de Doctorat.
Si el curs 2013/14 has superat el primer i segon seguiment has de formalitzar la matrícula del curs 2014/15 per Internet. També pots realitzar la
matricula 2014/15 per internet, si el curs 2013/14 has superat el tercer, quart o cinquè seguiment. En aquest cas, recorda que has de tenir
concedida la pròrroga per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, abans del 22 de desembre de 2014, per continuar aquests estudis.
Pots fer la matricula per internet també si en el curs 2013/14 t’has matriculat com a becari (consulta les beques del punt 1. a l’apartat de
Bonificacions del preu de la matricula ).
L’automatricula es pot fer a les aules d’informàtica de la UAB o bé per mitjà d’un ordinador que disposi de connexió a internet, connectant-te a
l’adreça sia.uab.cat apartat Alumnes /Automatricula per als Alumnes de Doctorat. En cas que et trobis amb problemes per accedir a la matricula
pots trucar al telèfon d’automatricula 93 581 3836.
Els doctorands que hagin superat el sisè seguiment en el curs 2013-14, per a formalitzar la matricula del curs 2014-15, es necessari que tinguin
concedida la pròrroga per la Comissió de Doctorat de la UAB per a continuar aquests estudis. Les pròrrogues concedides es comunicaran a finals
d’octubre.

Quan fer la matrícula?
A l’Escola de Doctorat: de l’1 al 30 d’octubre
Per Internet: Del 9 de setembre al 29 de novembre.

Quina documentació necessites per fer la matricula de primer curs?
La presentació de la documentació requerida és condició imprescindible per a la gestió de l’expedient acadèmic, per a la formalització d’una nova
matrícula o modificació de la matrícula i/o per a la sol•licitud de qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, canvis d’estudis, etc.).
És important que en el moment de la matricula ens indiquis la teva adreça durant el curs, perquè ens poguem posar en contacte amb tu mentre
estàs fent els estudis.
Documentació que has d’aportar si ets estudiant de nou accés:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Imprès de sol·licitud de matricula degudament omplert i signat per coordinador del Programa de Doctorat i el director/rs de la tesi doctoral.
Document d’identitat vigent en el moment de la matricula:
►Original i fotocòpia del DNI, del passaport o del document
Identificatiu (per a estudiants de països de la UE).
►Original i fotocòpia de la TIE (targeta d’identificació d’estranger, per als estudiants estrangers no comunitaris). Si encara no disposes de la
TIE, has de presentar el passaport i la fotocòpia de la seva sol·licitud. Tens un termini màxim de tres mesos per a lliurar el document.
► Dades bancàries codis IBAN I BIC, aquest darrer només si l’entitat no es troba a l’Estat Espanyol) d’una entitat financera ubicada a la
Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega o Suïssa.
Dues fotografies en color. Els estudiants que tinguin la targeta de la UAB vigent només han de lliurar una fotografia.
Si tens 28 anys o més has de presentar l’original i una còpia d’una assegurança que cobreixi l’assitència sanitària, els accidents i la
responsabilitat civil a l’Estat espanyol. No obstant això, si realitzes unes pràctiques o estades en centres de recerca o altres universitats,
consulta el punt de l’apartat: Informació important sobre la documentació de matricula.
Documentació acreditativa de bonificacions o gratuïtat de la matricula (veieu l’apartat de Bonificacions del preu de la matrícula).
Fotocòpia compulsada del teu títol de grau o equivalent i del títol màster. Si has cursat el màster a la UAB, no cal que presentis aquesta
documentació.
Certificat acadèmic dels estudis de grau o equivalent i també del màster. Si has cursat el màster a la UAB, no cal que presentis aquesta
documentació.

Informació important sobre la documentació de matrícula:
►Si accedeixes al doctorat amb titulació obtinguda a una universitat estrangera has de tenir en compte que:
La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de l’Unió Europea, de països signataris de l’Acord sobre l’espai
econòmic europeu i de Suïssa ha de ser oficial i haver estat expedida per les autoritats competents.
La documentació referent al títol i al certificat acadèmic expedida per institucions de països extracomunitaris ha de ser oficial, l’han d’haver expedit
les autoritats competents i ha d’estar legalitzada per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del conveni de l’Haia o del conveni Andrés
Bello.
Per a més informació consulta aquesta adreça: www.uab.cat => Doctorat => Accés =>Legalitzacio titulacions estrangeres.
Traducció dels documents expedits a l’estranger:
S’accepta tota la documentació expedida en català, castellà o anglès. Pel que fa a la documentació expedida en francès, italià o portuguès, es pot
tramitar la traducció al Servei de Llengües de la UAB. La persona interessada s’ha de fer càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporti.
En tots els altres casos, cal adjuntar la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès, efectuada per un traductor jurat, per qualsevol
respresentació diplomàtica o consultar de l’Estat espanyol a l’estranger, o per la representació diplomàtica o consular a l’Estat espanyol del país del
qual és nacional la persona sol·licitant.

► L’assegurança complementària és un servei que t’ofereix la Universitat que consisteix en una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil
(que et cobreix exclusivament durant el desenvolupament de l’activitat acadèmica vinculada a la teva titulació universitària) adreçada a estudiants
universitaris residents a l’Estat espanyol que realitzin estades dins del territori de l’Estat espanyol. Per gaudir-ne cal que, en el moment de
formalitzar la matricula, contractis l’assegurança complementària. Si tens pensat participar en un programa d’intercanvi o fer una estada de recerca
fora de l’Estat cal que contractis l’assegurança complementària de mobilitat.
► SI ETS ESTUDIANT INTERNACIONAL, abans de fer qualsevol tràmit a la UAB cal que t’adrecis a l’International Welcome Point (IWP) per
correu electrònic: International.welcome.point@uab.cat o bé presencialment a l’oficina situada a la plaça Cívica, al campus de Bellaterra. Hi rebràs
informació sobre les gestions necessàries per a la teva estada al país i a la UAB.
► Per posar-se en contacte amb tu, la UAB sempre utilitzarà l’adreça de correu institucional que se’t proporciona automàticament i que consta a
l’imprés de matrícula.
► RECORDA QUE SI NECESSITES MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA MATRÍCULA pots consultar, a l’adreça www.uab.cat, l’apartat Doctorats,
Accès i Matricula.

Quina documentació necessites per fer la matricula del segon seguiment o superior?
• Documentació acreditativa de bonificacions o gratuïtat de la matricula (veieu l’apartat de Bonificacions del preu de la matricula).

Quin preu té la matrícula?
El preu de la matrícula el determina anualment el Govern de la Generalitat de Catalunya en el Decret de preus públics. Així mateix, el Consell
Social de la UAB pot fixar altres preus no especificats en el Decret de preus públics.
D’acord amb el Decret de preus públics, la UAB diferencia el preu del crèdit per als estudiants que han de cursar crèdits d’un Màster Universitari
com a complements de formació del doctorat que no tinguin nacionalitat de la UE, ni residència en cap dels estats membres de la Unió Europea (la
targeta d’autorització d’estada per a estudis, no eximeix del pagament d’aques recàrrec)
A l’adreça web indicada (www.uab.cat/postgrau => doctorat =>matricula), pots consultar els preus i els conceptes de matrícula., entre els quals
hi ha els serveis acadèmics i administratius.

Bonificacions del preu de la matrícula i documentacions a aportar
Al Decret de preus es recullen els supòsits que poden donar lloc a deduccions del preu de la matrícula. Per a formalitzar la matrícula gaudint
de la bonificació, cal lliurar l’original i la còpia d’algun dels documents següents:

Supòsits

Documentació acreditativa

Beca

1.Si el curs 2013/14 t’has matriculat amb la condició de becari (PIF-UAB, FPU- Ministeri, FPIMinisteri, FI-Generalitat, Doctorat Industrial, Beca LaCaixa, no cal que ens aportis cap
documentació. En cas que no t’hagis matriculat has de portar la credencial de becari.
2.Beca CSC (Xina) Des de la Convocatòria 2010/11 fins 2014/15, no cal que ens aportis cap
documentació.
3. Per altres tipus de beca que hi ha signat conveni de liquidació econòmica amb la UAB, no cal
que ens aportis la credencial de becari. En cas que no constis al llistat lliurat per la institució
caldrà que aportis la credencial de becari.

Membre de família nombrosa

Carnet vigent i renovat. Si tens el títol individual de família nombrosa, has d’acompanyar-lo d’una
certificació expedida a qualsevol delegació de la Secretaria de Família del Departament de
Benestar Social i Família, en què consti la data d’expedició del títol i el nombre de fills. Si en el
moment de la matrícula no tens vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, disposes de deu
dies per a tramitar-lo i presentar-ne el resguard oficial a l’Escola de Doctorat. Tot i presentar el
resguard oficial, has de portar-hi el carnet vigent i renovat abans de les vacances de Nadal, o bé
fer-lo arribar al Registre General de la UAB abans del 31 de desembre.
En cas que l’hagis aportat aquesta documentació en cursos anteriors i sigui vigent per al curs
2014/15, no cal que ens aportis la documentació.

Persones amb discapacitat

Certificat de reconeixement de discapacitat expedit o validat per l’Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials.
En cas que l’hagis aportat aquesta documentació en cursos anteriors i sigui vigent per al curs
2014/15, no cal que ens aportis la documentació.

Víctimes d’actes terroristes (també els
seus fills i cònjuges)

Resolució oficial acreditativa. En cas que l’hagis aportat aquesta documentació en cursos
anteriors i sigui vigent per al curs 2014/15, no cal que ens aportis la documentació.

Víctimes de violència de gènere
(també els seus fills depenents)

Resolució judicial acreditativa, així com el llibre de família en el cas dels fills o filles dependents.
En cas que l’hagis aportat aquesta documentació en cursos anteriors i sigui vigent per al curs
2014/15 no cal que ens aportis la documentació

Com pots pagar la matrícula?
L’ABONAMENT DE LA MATRÍCULA ES FA PER DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. Pots emprar les modalitats de pagament següents:
1. PAGAMENT EN UN SOL TERMINI. L’import de la matrícula es carrega al teu compte bancari a partir del mateix dia que la formalitzes. El
cobrament de les matrícules efectuades des del 31 de juliol fins al 2 de setembre no es duu a terme fins al 3 de setembre. A partir d’aquesta data,
la UAB dóna l’ordre de cobrament cada dimecres; el càrrec efectiu en el compte corrent depèn de la teva entitat bancària.
Tingues en compte que si fas la matrícula com a becari o becària, només pots triar el pagament en un únic termini i per domiciliació bancària.
2 . PAGAMENT EN TRES TERMINIS. Només si et matricules abans del 30 d’octubre.
Un 30% de l’import de la matricula del seguiment, més les taxes de gestió d’expedient, els serveis específics de suport a l’aprenentatge,
l’assegurança escolar, l’assegurança complementària i els serveis universitaris extraacadèmics que sol•licitis, es carreguen al teu compte bancari a
partir del mateix dia que hagis formalitzat la matrícula. El cobrament de les matrícules efectuades des del 31 de juliol fins al 2 de setembre no es
duu a terme fins al 3 de setembre. A partir d’aquesta data, la UAB dóna l’ordre de cobrament cada dimecres; el càrrec efectiu en el compte corrent
depèn de la teva entitat bancària.
Un segon 30% de l’import del seguiment de què t’hagis matriculat es carrega al teu compte bancari el dia 15 de novembre. El càrrec efectiu en
el compte corrent depèn de la teva entitat bancària.
El darrer 40% de l’import del seguiment de què t’hagis matriculat es carregarà el 20 de desembre. El càrrec efectiu en el compte corrent depèn
de la teva entitat bancària.
3.PAGAMENT
MITJANÇANT
LA
CONTRACTACIÓ
D’UN
PRÉSTEC.
En
trobaràs
informació
al
web
www.uab.cat/postgrau/=>doctorat=>matricula.
Cal que disposis d’un número de compte, actualitzar les teves dades bancàries, si escau, i seleccionar la forma de pagament: Prèstec AGAUR.
Important: una vegada seleccionada aquesta modalitat, el préstec no es pot anul•lar.

Altres consideracions sobre el pagament
Recorda actualitzar les teves dades bancaries al fer l’automatrícula.
Es obligatori pagar tot l’import de la matr´jicula. Si el pagament es fa fraccionat, s’entén que l’obligació de pagament està satisfeta en el moment en
què s’han efectual tots els terminis. El fet de no pagar la matrícula dins dels terminis fixats comporta l’estat de morositat econòmica de l’expedient,
d’acord amb el que regulen el Decret de preus úblics de la Generalitat de Catalunya i la Normativa de matrícula de la UAB.
Si posteriorment fas efectiu l’import de la matrícula, has d’abonar el recàrrec que acordi aplicar el Consell Social de la UAB en concepte de
despeses de gestió per impagament (has de tenir en compte que l’import del recàrrec s’incrementa en relació amb els mesos que trigues a pagar), i
s’hi afegirà el 0,6 % de l’import del rebut en concepte de despeses bancàries de devolució (mínim de 0,60 €) si has fet la domiciliació bancaria.
És imprescindible l’abonament de qualsevol pagament pendent i de les despeses corresponents com a condició prèvia per a la formalització de la
nova matrícula o modificació de la matrícula i/o per a la sol•licitud de qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, canvis d’estudis, etc.).

Tingues en compte que....
Horari de l’Escola de Doctorat , planta -1: De 10 a 19 h. Ininterrompudament.
Telèfon automatrícula 93 581 38 36
Telèfon Atenció a l’Usuari 93 581 30 10

Escola de Doctorat. Edifici U
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. 93 581 3010 – FAX 93 581 31 27
Adreça electrònica: ep.doctorat@uab.cat
Web: www.uab.cat/doctorat

