Qui ho ha de fer?

Estudiants amb
bonificacions i
descomptes no
informats en la
preinscripció
universitària.

 Beneficiaris de Famílies
Nombroses d’altres
Comunitats Autònomes.
 Estudiants que han
obtingut matrícula
d’honor de Batxillerat
d’altres comunitats
autònomes.
 Estudiants que disposen
de bonificació per
discapacitat igual o
superior al 33%.

TRÀMITS PREVIS / COMPLEMENTARIS A LA MATRÍCULA DE NOU ACCÉS
Què cal fer?
Com?
Escanejar la documentació de gratuïtat o
descompte.
IMPORTANT: després de la matrícula cal
lliurar, presencialment o per correu
certificat, l’original o una còpia
compulsada a la Gestió Acadèmica
Enviar-la escanejada a través d’e-formulari online
abans del 5 de novembre de 2021. En el
cas que no es presenti la documentació
original dins d’aquest termini, es
procedirà a treure la gratuïtat de la
matrícula
i
cobrar
l’import
corresponent.
A. Sol·licitar-ho presencialment amb cita prèvia.
Podreu fer el pagament amb tarja a la Gestió
Acadèmica.
Sol·licitar el reconeixement i
transferència de crèdits (si voleu)
aportant:

Estudiants que
han de fer un
reconeixement
de crèdits
d’una titulació
prèvia

 sol·licitud signada
Si és el vostre cas, heu de fer
matrícula online des de casa i
matricular-vos com si fóssiu
alumnes de primer curs.

 Abonar la taxa de 54,54€
 Aportar la documentació per fer
estudi de l’expedient previ
(certificat acadèmic, programes
de les assignatures i pla
d'estudis, tot segellat original o
compulsat per la universitat
d’origen)

B. Enviar la sol·licitud original i 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
C. Presentar la sol·licitud i la documentació a través
del registre electrònic la UAB  Sol·licitud
genèrica  Realitzar el tràmit amb identificació
digital al registre electrònic
Si la documentació adjunta no es pot validar amb
codi CSV haureu de presentar els documents
originals a Gestió Acadèmica (no es resoldrà fins
que no els aporteu)

Quan?

Abans de la
matrícula

Després de la
matrícula, el més
aviat possible. Inici
curs 13/09/21
L’autorització a
matricular
assignatures que
hagin començat
dependrà de les
pràctiques i
activitats que
s’hagin realitzat
Si sol·liciteu el
reconeixement
més tard del 30 de
setembre no es
podrà ampliar
matrícula.

ELS ESTUDIANTS QUE NO ESTEU INCLOSOS EN CAP D’AQUESTS SUPÒSITS US PODEU MATRICULAR ONLINE DIRECTAMENT EL DIA I HORA ASSIGNATS, NO CAL QUE FEU
CAP ALTRA GESTIÓ.

