Programa Institucional UNIVERSITAT A L’ABAST
Pla Formatiu Aprenent al Campus

INSTRUCCIONS PER A LA MATRICULACIÓ VIRTUAL
ABANS DE COMENÇAR: Assegureu-vos de tenir el DNI escanejat per tal d’adjuntar-ho quan el
programa us ho demani.

1. Entreu a www.uab.cat/sia. Al bloc Formació Continua haureu de seleccionar l’opció que
correspongui en funció de si disposeu de Número d’Identificació Universitari (NIU o NIA):

o
o

Matrícula de màsters, postgraus i cursos propis AMB NIU
Matrícula de màsters, postgraus i cursos propis SENSE NIU. Us demanarà les dades personals
per generar el NIU i la paraula de pas. ANOTEU-LOS PER TAL D’UTILITZAR-HO
POSTERIORMENT.
→ La paraula de pas es pot crear, recuperar o modificar a: https://apps.uab.cat/apwd

2. Us demanarà triar l’Estudi a matricular:
- Per a assignatures de grau: "2475/20 - Universitat a l'Abast. Assignatures d'Estudis Oficials
2018-2019".
- Per a seminaris o monogràfics, cercar l’opció corresponent.

3. Escolliu les assignatures. Les podeu trobar utilitzant el buscador (Crtl + F), introduint el codi
4. Marqueu les taxes de matriculació. Si no marqueu les taxes, no us deixarà continuar el procés.
5. Realitzeu el pagament. Opcions:
a. Transferència bancaria. Al finalitzar el procés podreu descarregar un document on apareixerà el
número de compte on cal fer l’ingrés i la quantitat a abonar.
b. Entitat financera. Genera document “abonaré” per realitzar el pagament presencialment a una
oficina bancària.
c. TPV. Targeta bancària. Podreu realitzar el pagament en el moment de la matrícula, o fer-ho més
endavant. El pagament s’haurà de realitzar abans dels 7 dies posteriors a la matrícula a través
d'aquest enllaç.

6. RESUM DE LA MATRÍCULA:
•

Si és tot correcte, premeu confirmar.

•

Ja estareu matriculats/des. Us apareixerà el document de matrícula per imprimir o descarregar.
També el comprovant de pagament, número de compte o abonaré, segons la forma de
pagament seleccionada.

•

Una còpia de la matrícula s'enviarà al vostre compte de correu UAB, que podeu consultar en el
següent enllaç: https://e-campus.uab.cat

Per a qualsevol ajut tècnic que necessiteu, podeu escriure a ep.automatricula@uab.cat (només per
incidències tècniques), o posar-vos en contacte amb nosaltres, al 93 581 3441 (de 10 a 13,30h), o
escrivint-nos a universitat.abast@uab.cat.

