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Informació preinscripció Universitària

 Matrícula dels estudiants assignats en la primera preferència:
del 15 al 20 de juliol de 2022 (enllaç amb el llistat de dia i hora
disponible a partir del dia 14 de juliol)
 Matrícula reclamacions juny i "Assignació definitiva" i revisió
PAU que entren en 1a preferència: 20 de juliol de 2022 (enllaç
amb el llistat de dia i hora disponible a partir del dia 19 de juliol.
 Matrícula de la 2a assignació de places: del 26 al 28 de juliol de
2022 (enllaç amb el llistat de dia i hora disponible a partir del dia
25 de juliol)

Dia de matrícula, documentació acadèmica i documentació per a
possibles deduccions

Quan i com haig de matricular-me?
Per a saber el dia i hora de matrícula has de dirigir-te a la web de la web
de la Facultat, dins de la fitxa del grau que et vols matricular 
Matrícula  Estudiants de 1r curs.
La matrícula es farà en línia. Se t'assignarà un interval de temps per a
fer la matrícula. Tindràs una data i hora d'entrada i una data i hora límit
per a fer-la. Entre aquest interval et pots connectar a qualsevol hora del
dia per a fer la matrícula.
No matricular-se durant el període assignat pot suposar
la pèrdua de la plaça.

Consulta el manual d’Automatrícula on trobaràs informació del pas
a pas de com fer-la.

Que fer en cas de problemes en realitzar
l'automatrícula?
2 víes de contacte:
 Telèfon de matrícula: 93 581 32 76 (de 9.30h a 14:00 h).
 Formulari online (Forma preferent de contacte): si tens problemes
tècnics a l'hora de matricular-te, et demanem que facis servir aquesta
via per a contactar amb nosaltres. Et respondrem en un màxim de 24
hores.

Documentació de matrícula (I)
Documento d’identidad:
 Estudiants amb DNI: no cal fer cap gestió.
 Estudiants de la Unió Europea: esprés de la matrícula cal lliurar a la Gestió
acadèmica original del passaport o del document identificatiu on consti el
número d'identificació d'estranger, NIE, o enviar una fotocòpia compulsada per
correu postal.
 Estudiants estrangers no comunitaris: després de la matrícula cal lliurar a
la Gestió acadèmica original i una fotocòpia del TIE vigent, o enviar una
fotocòpia compulsada per correu postal. Si encara no disposes del TIE, has
d'aportar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tens un termini
màxim de tres mesos per a lliurar el document.
 Els estudiants estrangers que tinguin residència en algun país de la Unió
Europea han d'enviar el NIE a la Gestió acadèmica prèviament a la matrícula
per correu electrònic: documentacio.matricula.medicina@uab.cat perquè
s'informi el sistema

Documentació de matrícula (II)
 Document SEPA (Dades bancàries d'una Entitat financera amb el número IBAN
emplenat). S'ha d'enviar signat pel titular del compte mitjançant el formulari següent:
https://eformularis.uab.cat/web/area_afers_academics/tramesa-sepa-facultat-demedicina. Data límit per entregar-lo 7 de novembre de 2022
 Documentació acreditativa de gratuïtat o descompte: per a formalitzar la matrícula
amb una bonificació o gratuïtat és necessari enviar el document acreditatiu escanejat
mitjançant
el
formulari
següent
https://eformularis.uab.cat/web/area_afers_academics/tramesa-documentacio-matriculafacultat-de-medicina :
 Beneficiaris de Famílies Nombroses d'altres CCAA
 Estudiants que han obtingut matrícula d'honor de Batxillerat en altres CCAA.
 Estudiants que disposen de bonificació per discapacitat superior al 33%.
 Víctimes d'actes terroristes i víctimes de violència de gènere
S'ha de lliurar el document original en la Gestió Acadèmica abans del 7 de
novembre, si no es procedirà a modificar la matrícula sense la gratuïtat o
bonificació.

Documentació de matrícula (III)
Si ets titulat universitari:
 Certificat acadèmic personal i còpia compulsada del títol
Si has fet les PAU en una altra Comunitat Autònoma
 Trasllat d'expedient de les PAU
Certificat de delictes de naturalesa sexual
Necessari per a realitzar pràctiques que requereixin estar en contacte
amb menors d'edat (s'haurà de lliurar als professors responsables de
les assignatures a l'inici de curs)
Ho has de sol·licitar a la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia
Per a ampliar informació pots consultar la web de matrícula de la UAB

Tinc dret a deduccions si (I)
 Soc membre d'una família nombrosa. En el carnet ha d'aparèixer el nombre de
fills. No és necessari presentar-ho si es tracta d'un títol de Família Nombrosa
expedit a Catalunya i si l'has utilitzat també per a inscriure't a les PAU. En el
cas de Famílies nombroses d'altres CCAA cal avançar el títol mitjançant
formulari online.
• Categoria General: 50% deducció
• Categoria Especial: 100 % deducció
 Acredito una disminució igual o superior al 33%. Pots avançar el carnet o
resolució mitjançant formulari online.
 He obtingut una matrícula d'honor global en el batxillerat. Certificat de notes on
consti la MH mitjançant formulari online. Si has obtingut la Matrícula d'honor en
un centre de Catalunya no és necessari que aportacions cap document.
 S'ha d'enviar tota la documentació mitjançant el formulari online abans de la
matrícula i presentar l'original a Gestió Acadèmica abans del 7 de novembre.
Si no es rep es modificarà la matrícula d'ofici i s'eliminarà la gratuïtat.

Tinc dret a deduccions si (II)
 He sol·licitat una beca del règim general del Ministeri
 He obtingut un premi ARGO de la UAB pel meu treball de recerca de
batxillerat.
 Víctimes d'actes terroristes, cònjuge o fill.
 Víctimes de violència de gènere (també els fills dependents)

Què has de fer abans de la matrícula?(I)
Si vols matricular-te com a becari condicional has de satisfer dues condicions:
•

Complir els requisits acadèmics

•

Haver tramitat la sol·licitud de beca de Règim General per al curs 2022/2023

Matricular-se com a becari condicional significa que en el moment de la
matrícula solament abonaré les taxes administratives. El pagament dels crèdits
queda pendent de la concessió o no de la beca MEC. En cas de denegació es
cobrarà l'import dels crèdits en un únic termini

Becas (I)
Beca Equitat:
El formulari de sol·licitud és únic i permet sol·licitar:
 Pots sol·licitar la beca Equitat en la web AGAUR, de la Generalitat de
Catalunya.
 La beca Equitat i la corresponent acreditació del tram de renda
familiar(procediment EQUITAT) per a la minoració del preu de la matrícula de
la universitat (preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada).
 Es preveu que el termini de sol·licituds s'iniciï el mes d'octubre de 2022.
 Objectiu de la beca Equitat: garanteix el principi d'equitat, de tal forma que,
sobre la base del nivell de renda familiar, l'import total dels preus acadèmics
que t'hem calculat en el moment de fer la matrícula, pugui bonificar-se a
posteriori fins al 80% del preu total una vegada resolta la convocatòria..

Matrícula

Obtenció del NIU i la contrasenya
 Abans de l'inici de la matrícula has d'obtenir el NIU (número d'identificació universitari).
 Hauràs d'esperar a rebre el correu electrònic de benvinguda de la UAB abans de clicar el
següent enllaç per a conèixer-lo i crear la teva contrasenya associada: Assignació de la
contrasenya per a estudiants de nou accés.
 Necessites:
- El teu NIF/passaport.
- El teu correu electrònic personal (ha de ser el mateix que has informat en fer la preinscripció d'accés a la Universitat).

 Una cop entrada aquesta informació, rebràs un correu en la teva adreça personal
informant-te de la teva NIU (número d'identificació universitari) i un codi OTP d'ús
temporal.
 Requisits per a la contrasenya :
- Longitud entre 8 i 32 caràcters
- No pot coincidir amb dades personals
- No pot contenir més de 2 caràcters repetits
- No pot contenir més de 2 caràcters consecutius

La matrícula (pantalla de dades acadèmiques)
 Triar el règim de dedicació als estudis: :
 Temps complet: 60 crèdits de matrícula
 Temps parcial: 30 crèdits de matrícula
 Consultar les recomanacions de matrícula en les matricules a
temps parcial:
 Grau en Medicina
 Grau en Infermería
 Grau en Fisioterapia

La matrícula (pantalla de dades acadèmiques)
 Grups de matrícula.
 Grau en Medicina – Hi ha 4 grups i s’assignen de la manera
següent:
- 101 – A-E
- 102 – F-L
- 103 – M-Q
- 104 – R-Z
 Grau en Fisioteràpia – un únic grupo de teoria

La matrícula (pantalla de dades acadèmiques)
 Grups de matrícula.
 Grau en Infermería – La matrícula es realitzarà per ordre de la
nota de accés.
- 101 i 102 – grups de matí
- 103 – grup de tarda
-

Sol·licitud de canvi de grup

Període – Primera setmana de classe
Requisits:
-

Motius laborals – cal entregar contracte laboral i certificat de vida laboral

-

Motius mèdics justificats (a valorar)

Taxes, Pagaments i Beques

Què has de tenir en compte per al
pagament de la matrícula
 Amb la informació dels crèdits que has matriculat es calcularà l'import de la
teva matrícula, aplicant el preu del crèdit establert en el Decret de Preus
Públics.
 El preu del crèdit als estudis de la Facultat de Medicina és de 18,46€.
 Simulador de preus de matrícula

Què has de tenir en compte per al
pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar en un únic termini o en tres (pagament
ajornat):
- 1r Termini: en el moment d'efectuar la matrícula (30% crèdits + taxes
administratives)
- 2on. Termini: 15 de novembre de 2022 (30% de l'import dels crèdits
matriculats)
- 3er. Termini: 20 de desembre de 2022 (40% de l'import dels crèdits
matriculats)
No podran acollir-se al pagament ajornat els estudiants que sol·licitin el
Préstec AGAUR.

Què has de tenir en compte per al
pagament de la matrícula
Forma de pagament: serà per domiciliació bancària.
En el moment de la matrícula es necessita informar un número de
compte bancària i un titular del compte. Si no s'introdueix aquesta
informació no es pot finalitzar la matrícula.
Si ets menor de 28 anys, t'apareixerà seleccionat per defecte el preu del
segur escolar, ja que en aquest cas has d'abonar obligatòriament.
Préstec AGAUR. En aquest cas s'ha de fer el pagament en un únic
termini.

Conseqüències de l’impagament de la matrícula
El fet de no pagar la matrícula i/o la incorporació dels crèdits reconeguts
dins dels terminis fixats comportarà l'estat de morositat econòmica de
l'expedient, d'acord amb el que queda regulat en la Normativa de matrícula
de la UAB.
- Fins a 3 mesos des de la formalització de la matrícula per als estudiants
amb pagament en un únic termini o des de la data de formalització de la
matrícula i / o de la data fixada per al pagament del segon i del tercer
termini, en el cas dels estudiants amb pagament ajornat, així com pels
rebuts impagats en concepte de modificació de matrícula: 7% de l'import
pendent.
- Superior a 3 mesos i fins a 6 mesos: 11% de l'import pendent.
- Superior a 6 mesos: 15% de l'import pendent.
A aquest import s'afegirà el 6 per mil (mínim 0,60 euros) sobre l'import del
rebut impagat, en concepte de despeses bancàries de devolució.

Altres informacions

Reconeixement de crèdits (I)
Si has cursat totalment o parcialment estudis previs i vols sol·licitar un
reconeixement de crèdits:
• Del 15 de juliol al 12 de setembre de 2022 (amb dret a ampliar la matrícula)
• Del 13 al 20 de setembre de 2022 (sense dret a ampliar la matrícula)
• OPCIÓ A: sol·licitar-ho presencialment amb cita prèvia. Podrà fer el
pagament amb targeta bancària en la Gestió Acadèmica.
• OPCIÓ B: Enviar la documentació original o compulsada i el comprovant de
pagament per correu postal a la Gestió Acadèmica. Número de compte on
fer la transferència: IBAN ES48 0182 6035 43 0201609886 *BIC (*Bank
*Identifier *Code - *Swift Entitat) *BBVAESMMXXX
• OPCIÓ C: presentar la sol·licitud per la seu electrònica de la UAB (amb
signatura digital)

Reconeixement de crèdits (II)
Si has cursat totalmente o parcialment estudis previs i vols
sol·licitar un reconeixement de crèdits
 Solicitud signada
 Abonar la taxa de 54,54 €
 Aportar la documentació per a l’estudi de l’expediente previ:
- Certificat acadèmic
- Programes de les assignatures (només dels estudis/assignatures
que NO apareixen en l’enllaç web)
- Pla de estudis
Tota la documentació amb segell original o compulsat per la universitat
d'origen.
Per a ampliar informació pots consulta la web de la Facultat.

Assegurança complementària
Què és? Es tracta d'un servei que t'ofereix la Universitat que consisteix
en una assegurança d'accidents, assistència de viatge i responsabilitat
civil dirigida a tot el col·lectiu d'estudiants matriculats en la UAB.
El període de cobertura és tot el curs acadèmic. És d'abast europeu,
durant les 24 hores. Tant en la vida lectiva com la no lectiva, incloses les
vacances i pràctiques d'empreses dins i fora del campus.
És obligatori que la contractin els estudiants de la Facultat de Medicina.
El preu és de: 4,48 €

Règim de permanència (I)
 Els estudiants de nou accés que s'incorporen a primer curs han de
superar en els dos primers anys acadèmics un total de 30 crèdits,
o en cas contrari, hauran d'abandonar els seus estudis.
 Els estudiants de grau amb dedicació a temps complet disposen,
com a màxim, de tres anys més de la durada prevista en el pla
d'estudis de la titulació per a completar els estudis. Els estudiants
amb dedicació a temps parcial disposen, com a màxim, de tres anys
addicionals sobre el doble de la durada prevista en el pla d'estudis de
la titulació per a completar els estudis.

Règim de permanència(II)
 És indispensable matricular-se de les assignatures no superades
de caràcter bàsic o obligatori si es volen incorporar matèries noves en
la matrícula. Les assignatures de caràcter optatiu es poden substituir
per altres assignatures optatives.
 Els estudiants de grau i de màster tenen dret a formalitzar tres
matrícules per a superar una assignatura, tenint en compte que la
qualificació de "No presentat", "No avaluable" o "Suspès" impliquen
esgotar els drets inherents a la matrícula d'aquesta assignatura. Una
vegada esgotades les tres matrícules, els estudiants de grau
poden sol·licitar una matrícula extraordinària.

Règim de permanència(III)
 Al llarg dels estudis de grau pots canviar dues vegades de règim de
dedicació.
 Crèdits mínims i màxims de matrícula (1r curs):
 Règim de dedicació a temps complet: 60 crèdits
 Règim de dedicació a temps parcial: mínim 30 crèdits i màxim 42
crèdits.
 Crèdits mínims i màxims de matrícula (a partir de 2n curs):
 Règim de dedicació a temps complet: mínim 42 crèdits i màxim
78 crèdits
 Règim de dedicació a temps parcial: mínim 24 crèdits i màxim 42
crèdits.

Horaris
 Consultar els horaris de clase i exàmens en el següent enllaç.
 És important estar atents a possibles canvis.

Targeta estudiant UAB
 La targeta de la UAB és una eina d'identificació i acreditació única
per als membres de la comunitat universitària, que et dona lliure
accés als diferents serveis de la Universitat.
 Quan comencis el curs, el mes de setembre, podràs tramitar el teu
carnet d'estudiant en diversos punts del Campus de Bellaterra i te'l
podràs emportar de manera immediata. Més endavant es publicarà
en el següent enllaç els punts habilitats, horaris i llocs on et podràs
dirigir.

Carpeta d’estudiant
Podeu recollir la carpeta d'estudiant i l'agenda en el Suport Logístic i
Punt d’Informació de la Facultat a partir de setembre.

Anulació de matrícula
 Anul·lació matrícula per reassignació: abans del 27 d'octubre amb
dret al reintegrament de l'import de la matrícula.
 Alumnes admesos a altres estudis, per reassignació, en el procés
de preinscripció, han d'enviar:
- Solicitud de anulación
- Fotocòpia de la matrícula del centre on t'han reassignat la plaça,
document acreditatiu del pagament de la matrícula i una carta
d'assignació definitiva
A ga.medicina@uab.cat
 O per correu postal a:
Facultat de Medicina – Gestió Acadèmica – Edifici M –
Avinguda Ca Domènech s/n .
Universitat Autònoma de Barcelona –
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Signatura electrònica
Es recomana tramitar un certificat electrònic per a poder signar
documents digitalment.
Això permet fer tràmits amb la Universitat de manera telemàtica
sense haver de desplaçar-te físicament.
El tràmit és gratuït.
En aquest enllaç trobaràs informació dels diferents certificats
disponibles i de com tramitar-los.

Estudiants amb Necessitat Educatives
Específiques: PIUNE
Per a garantir l'accessibilitat als estudis i en la Facultat dels estudiants
amb discapacitat i / o *NEE, la UAB disposa d'un Servei d'atenció a la
discapacitat - *PIUNE.
Dimecres que ve 21 de juliol, el *PIUNE organitza una sessió
informativa en línia per a tots els i les estudiants de nou accés que
tinguin alguna discapacitat i / o necessitat educativa específica.
Requereix inscripció:
https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee/formulari-sessio-informativa-piune1345793318756.html

Aquests estudiants poden contactar amb el servei mitjançant el correu
fas.piune@uab.cat o telèfon 93 581 26 97

Esportistes d’alt nivell i rendiment
Els estudiants admesos que:
Pertanyen al Pla ADO (ajuda a l'esportista olímpic / a), DONEN
(esportista d'alt nivell), LLAURI (alt rendiment espanyol), ANC (alt
nivell Català i ARC (alt rendiment Català), han de realitzar una tutoria
virtual amb la professora Rosa *Mirapeix abans de la matrícula
La resta d'estudiants que no pertanyen al grup anterior, però
practiquen algun esport amb una dedicació alta, han de contactar
amb Rosa.mirapeix@uab.cat abans de la matrícula.

+ Informació
Gestiò acadèmica
Atenció al públic amb Cita prèvia el mes de juliol
• De dilluns a divendres de 09:30h a 14.00 h.
• Agost: tancat

93 581 19 02
Web
ga.medicina@uab.cat

Gràcies per la vostra atenció!
I benvingudes/uts a la Facultat!

