CAMPUS DE SABADELL

AUTOMODIFICACIÓ DE MATRÍCULA
CURS 2020/2021:

GRAU D’EMPRESA I TECNOLOGIA
Lloc de presentació de la sol·licitud: online, al sia.uab.cat “Automodificació de matrícula”
Calendari d’automodificacions:
Estudiants de 2n a 4rt curs: Del 14 al 18 de setembre de 2020
Estudiants de nou accés (primer curs): Del 28 de setembre al 2 d’octubre de 2020
Canvi de grup: Degut a les circumstàncies especials de distanciament produïdes per la crisi
sanitària i a les capacitat de les aules, és possible que no es puguin acceptar.
Ampliacions de matrícula: Si resten places lliures a l’assignatura i grup sol·licitat, podreu
automatricular-vos si no supereu el límit màxim de crèdits fixats pel Règim de Permanència (78
amb dedicació total, i 42 amb dedicació parcial).
Si no resten places lliures a l’assignatura i grup sol·licitat, no us podreu automatricular (si
excepcionalment existeix un motiu mèdic, consulteu a la Gestió Acadèmica).
Canvi d’assignatures: S’ha de fer simultàniament en una sola automodificació, si no ho feu així,
no es compensen els imports.
Anul·lació d’assignatura: Ho podreu fer si es respecta la normativa de matricular-se
d’assignatures suspeses (obligatòries) abans de matricular-se d’assignatures noves. Recordeu
que si anul·leu no es retorna l’import.

AVÍS IMPORTANT
El Decret de la Generalitat de Catalunya, pel qual es fixen els preus públics per a la prestació de serveis
acadèmics a les universitat públiques catalanes, fixa el preu públic de 27,27 euros per a la realització de
modificacions i amplicions de matrícula.
A la UAB s'aplicarà aquesta disposició d'acord amb els criteris següents:
. Es cobrarà la quantitat indicada quan l'alumnat realitzi la 1ª modificació de matricula: canvis de grup,
ampliacions, canvis i/o anulacions d'assignatura (en el cas d’anulacions no es retorna l’import abonat
per l’assignatura). Si realitza més modificacions, no es tornarà a cobrar la taxa de modificació.
. El pagament de la taxa de modificació es realitzarà mitjançant domiciliació bancària, al mateix nº de
compte de la matrícula, a partir de l'endemà de la modificació o sol·licitud, s’envia un mail informant.

No es cobrarà la taxa en els casos següents (ni tampoc es podrà fer online):
.Quan les modificacions de matrícula es realitzin en el marc d'un programa d'intercanvi.
.Quan les modificacions estiguin determinades pel calendari de matriculació del centre (pràctiques externes
en empresa, etc).
.Quan les modificacions es realitzin per causes imputables a la UAB.

