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Matrícula 2022/2023
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- En aquest enllaç trobaràs els passos a seguir generals.
- I a la fitxa del teu grau hi ha aquest circuit de matrícula específic:

Abans de la matrícula:

Gratuïtats:
– Cal enviar només els arxius pdf que acrediti les deduccions següents:
• Matrícula d'Honor de Batxillerat obtinguda en un centre de fora de
Catalunya.
• Títol de Família Nombrosa expedits fora de Catalunya i els expedits a
Catalunya només si no es va fer servir a la preinscripció universitària.
• Certificat de Discapacitat
• Víctimes d'Actes Terroristes - Resolució administrativa
• Víctimes de violència de gènere (si necessiteu pujar més d'un
document s'han d'unificar en un únic PDF)
• Beneficiaris de l’ingrés mínim vital
S’ha d’enviar mitjançant els següents formularis:
o Formulari Facultat Economia i Empresa (Campus de Sabadell)
o Formulari Escola d’Enginyeria (Campus de Sabadell)

Informació de beques
• BECA GENERAL:
• Podràs matricular-te com a becari condicional si reuneixes els
requisits acadèmics i vas sol·licitar la beca.
• Els requisits acadèmics es revisen automàticament quan et
matricules.
• És compatible amb d’altres deduccions (Famílies Nombroses, etc.).

• BECA EQUITAT:
• Està previst que l’AGAUR la convoqui pel curs 2022-2023 i que el
període de sol·licituds s’obri al mes d’octubre. Consulta les bases
quan es publiquin al web de l’AGAUR.
• Consulta la informació sobre totes les beques i ajuts de la UAB

Consulta el dia i hora de la teva matrícula:
Consulta l’oferta d’assignatures, els
horaris de classe, les recomanacions per
dedicació
parcial,
el
calendari
d’avaluacions, etc. a la fitxa del teu grau:
– Grau en Comptabilitat i Finances (hi ha
grup de matí i de tarda, no barrejar)
– Grau en Empresa i Tecnologia (matí)
– Grau en Gestió Aeronàutica (tarda)
Important: Places limitades als grups de matrícula.
La matrícula es fa per ordre de nota d’accés
A Comptabilitat i Finances si s’omple un grup només quedaran places a l’altre.

T’has de matricular dins el termini
que t’han assignat:

•

1ª preferència: t’has de

•

Errors i si has marcat assignació

matricular del 15 al 19 de juliol de 2022
definitiva: el 20 de juliol de 2022
• 2a assignació: del 26 al 28 de
juliol de 2022
Si vols millorar la teva opció, has de
marcar continuar en el
procés de reassignació.

Fes la teva matrícula:
1.

Consulta (i apunta) el teu NIU i genera la paraula (només es pot fer si
ja has rebut el correu de benvinguda de la UAB).

2.

Prepara les dades bancàries: el codi IBAN de 24 dígits. La matrícula es
paga per domiciliació bancària (consulta les modalitats de pagament i
els terminis, perquè també hi ha un préstec bancari, es diu préstec
AGAUR).

3.

Entra al sia.uab.cat a “Automatrícula d’estudiants de nou accés al grau”
i segueix les instruccions del manual de matrícula

4.

Recorda enviar-te la matrícula al teu correu per repassar-la després

5.

Si modifiques la matrícula, ampliant assignatures, el pagament de
l’ampliació s’ha de fer en un únic termini.

Règim de dedicació:
Dedicació a temps complet: 60 crèdits que són la suma de les
assignatures Formació Bàsica i obligatòries del primer curs en dedicació
complerta.
Dedicació a temps parcial: En dedicació parcial d’un mínim de 30 crèdits i
un màxim de 42. A la fitxa del teu grau hi ha la llista d’assignatures
recomanades si optes per la dedicació parcial.
No cal justificants, pots realitzar dos canvis de dedicació durant la titulació,
més anys per finalitzar, menys cost si evites repetir (50-60% acaba en 4
anys)
Important: si matricules assignatures impartides en anglès podràs
reconèixer crèdits optatius!
És

important

que

consultis

la

normativa

de

permanència:

http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/regim-depermanencia/condicions-per-matricular-se-1345662176634.html

Què he de fer si tinc assignatures
aprovades en uns estudis universitaris
previs diferents als que faré ara?
1.

Fes la matrícula de primer curs

2.

Sol·licita el reconeixement de crèdits al juliol millor (adjuntant
comprovant de pagament de les taxes, certificat acadèmic, pla
d’estudis, i programes de totes les assignatures superades).

3.

Modificarem la matrícula quan es resolgui el reconeixement de
crèdits.

4.

L’import de les taxes per incorporar els crèdits reconeguts és el 20%
del valor del crèdit.

Tens tota la informació AQUÍ

Preu de la matrícula 2022/23:
https://www.uab.cat/simulador-matricula/
Conceptes que inclou la teva matrícula:
• Serveis administratius 140,92 €:
– Assegurança escolar obligatòria 1,12 €
– Gestió de l'expedient 69,80 €
– Serveis específics i de suport a l'aprenentatge 70,00 €

•
•

Crèdits matriculats per primera vegada: 17,69 €/crèdit (Comptabilitat i Finances, Empresa i
Tecnologia)
Crèdits matriculats per primera vegada: 18,45 €/crèdit (Gestió Aeronàutica)

Total matrícula 1.202,32 (Comptabilitat i Finances, Empresa i Tecnologia)
Total matrícula 1.248,52 (Gestió Aeronàutica
Altres serveis de la UAB (opcionals): Fundació Autònoma Solidària: 15,00 €

Exemple de
matrícula de 1r
(els imports no son
actuals):

Recorda
consultar-la
després al
correu o al
sia.uab.cat

Després de la matrícula:

Després de la matrícula:
•

Sol·licita la targeta d’estudiant (presencialment al campus de Bellaterra o al web:
formulari). També serveix per accedir al parking del campus de Sabadell.

•

Inscriu-te a les activitats propedèutiques que t’interessin:
➢ de Comptabilitat i Finances i d’Empresa i Tecnologia : Curs propedèutic de
matemàtiques (termini inscripció fins el 27 de juliol de 2022)
➢ de Gestió Aeronàutica (Tallers preparatoris)

•

Fes el test d’anglès (simtest): a la fitxa del teu grau o en aquest enllaç.

• Fes les enquestes (si no les has fet):
1. De motivació (només estudiants de CiF i d’EiT)
2. De matrícula (al sia.uab.cat)

Acollida i inici de les classes:
•

Assisteix a la sessió d’acollida del teu grau:
➢ Comptabilitat i Finances, i Empresa i Tecnologia: 9 de setembre de 2022
➢ Gestió Aeronàutica: 12 de setembre de 2022 (15h. aula 10)

•

Les classes comencen el dia 12 de setembre de 2022

•
•

Es pot recomanar l'ús de l'ordinador personal per tal de realitzar determinades
sessions de pràctiques d'algunes assignatures.
Recull la teva carpeta i l’agenda al Suport Logístic i Punt d’Informació.

•

Si tens necessitat educatives específiques, consulta els serveis del PIUNE

•

Informació sobre els PLANS D’ACCIÓ TUTORIAL:
– GRAU DE L’ESCOLA D’ENGINYERIA (Gestió Aeronàutica)
– GRAUS DE LA FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA (Comptabilitat i Finances i Empresa i
Tecnologia). També pots consultar les pautes d’orientació a l’alumnat

Quina documentació he de portar
després de la matrícula?
– Abans del 7 de novembre de 2022 ens heu de lliurar original i còpia de la gratuïtat que
ens vau enviar via formulari.
– Abans del 15 de desembre de 2022 ens heu de lliurar original i còpia dels documents:
• NIE i/o TIE per estudiants estrangers
• Sol·licitud del trasllat d’expedient de les proves d’accés a la universitat d’origen
per estudiants amb PAU realitzades en altres Comunitats Autònomes
• Certificat acadèmic personal i còpia compulsada del títol, per alumnes titulats
– I pel formulari (si no l’heu enviat encara):
• Ordre de domiciliació directa – SEPA, tots els alumnes (emplenat i signat pel titular
del compte bancari)
– Facultat Economia i Empresa
– Escola d’Enginyeria

On obtenir més informació?
http://www.uab.cat
http://www.uab.cat/economia-empresa
http://www.uab.cat/enginyeria
Telf. 93 5811111 (Punt d’informació UAB)
Gestió Acadèmica Campus de Sabadell:
Telf. 93 7287712 (de 10h a 13h, de dilluns a divendres)
Correu electrònic de matrícula per a alumnes nous:
documentació.matricula.sabadell@uab.cat
L’atenció presencial (finestreta) és només amb cita prèvia, l’heu d’agafar a la web
cita.uab.cat, a campus de Sabadell.
•
•

A l’agost la gestió acadèmica romandrà tancada.
El dia 5 de setembre de 2022 el centre romandrà tancat per ser festiu a Sabadell

Preguntes de matrícula 2022/2023:
Si a preguntes freqüents no trobes resposta al teu
dubte, consulta aquestes preguntes (1/2):
➢ Com puc saber si he fet bé la matrícula: si te l’has enviat per correu, consulta-la al teu
correu, o al sia.uab.cat a “consulta i reimpressió de la matrícula”.
➢ M’he matriculat posant el pagament en un termini i volia tres: si ja t’han enviat el
correu amb la informació del pagament, hauràs de pagar el total de la matrícula
perquè ja s’ha enviat l’ordre de pagament. Si es retorna el rebut hi ha recàrrecs per
impagament.
➢ Tinc el títol de família nombrosa caducat: t’has de matricular amb forma de
pagament ordinari, tens 10 dies per lliurar el nou títol de família nombrosa ( o el
comprovant d’haver sol·licitat cita prèvia per renovar-lo), i quan el tinguis renovat,
sol·licita el reintegrament al correu documentacio.campus.Sabadell@uab.cat (si poses
3 terminis, el 1r el pagaràs a preu ordinari, i l’import a deduir es descomptarà dels
altres).
➢ No m’han cobrat el primer termini (o tot si ho he posat en un únic termini): t’has
d’esperar a rebre el correu amb la informació del cobrament.

Preguntes de matrícula 2022/2023:
Si a preguntes freqüents no trobes resposta al teu
dubte, consulta aquestes preguntes (2/2):
➢ Què faig si m’he matriculat d’assignatures de matí i de tarda?: Cal que la 1ª setmana
de classes sol·licitis la modificació de la matrícula. Enviem un correu informant de les
dates i formes de sol·licitar-ho.
➢ Hi ha allotjament a Sabadell com a la Vila Universitària del campus de Bellaterra?:
No, et pots allotjar a la vila o buscar per Sabadell (hi ha alguna residència
d’estudiants), o poblacions properes.
➢ Si em matriculo com a becari/a condicional puc posar el pagament en 3 terminis?:
no perquè només pagaràs taxes administratives, uns 150 euros.
➢ Hi ha autobusos de la UAB per anar a Bellaterra: no, només hi ha transport públic.
L’estació d’autobusos està a 2 minuts i la Renfe, i a 10 minuts els ferrocarrils.
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