PERÍODE EXTRAORDINARI DE MATRICULACIÓ 2020-2021
En el període extraordinari de matriculació els estudiants hauran d’omplir el següent FORMULARI,
disponible entre el dia 1 de febrer (a les 10h), i el 4 de febrer (a les 23,59h). Amb les opcions que s’indiquin
al formulari preparem la matrícula i l’enviarem per confirmar mitjançant el pagament corresponent.

INSTRUCCIONS PER OMPLIR EL FORMULARI
ABANS DE COMENÇAR: Assegureu-vos de tenir NIU i Contrasenya.
→ Si no en teniu, els podeu generar AQUÍ.

→ Si ho necessiteu, podeu recuperar el NIU, i crear, recuperar o modificar la paraula de pas AQUÍ.

1. Entreu al FORMULARI. S’hi accedeix amb NIU i contrasenya
2. Indicar les dades personals que es demanin.
3. Indiqueu el tipus de modificació: afegir assignatura, canviar d’assignatura, anul·lar assignatura
4. Indiqueu les assignatures en les que us vulgueu matricular. Caldrà que disposeu del codi i del grup,
tal com s’indiquen a la Guia de l’estudiant.
→ Podeu indicar més d’una opció, per si les assignatures demanades no tenen places disponibles. Si cap de
les opcions que indiqueu disposa de places, us ho farem quan finalitzi el període de matriculació, i podreu
optar a les assignatures amb places disponibles en aquell moment.
→ Al camp de comentaris podeu indicar si hi ha res que vulgueu aclarir.

5. Indiqueu

la forma de pagament que us interessi: pagament online amb targeta, transferència, o
abonaré (pagament en oficina bancària).

→ L’import no apareixerà calculat. Disposeu dels preus dels estudis a la Guia de l’estudiant (p. 14).

6. Prémer el botó d’enviar.
→ Recomanem que conserveu una còpia de les vostres respostes, tal com se us oferirà un cop enviat el
formulari.

7. En els dies posteriors se us enviarà una còpia de la matrícula a l’adreça electrònica personal UAB.
Podeu accedir-hi amb el vostre NIU i contrasenya a http://e-campus.uab.cat.
→ Si heu optat per pagament per targeta bancària: El pagament es podrà realitzar en el termini de 7 dies des
la data de la matriculació a través d'aquest enllaç.
→ Si heu optat per pagament per transferència, juntament amb la matrícula s’enviarà un document en què
apareixerà el número de compte en el qual cal fer l’ingrés i la quantitat a abonar.
→ Si heu optat per pagament per abonaré, juntament amb la matrícula s’enviarà el document que haureu de
portar per realitzar el pagament presencialment en una oficina bancària

SI us voleu familiaritzar prèviament amb el formulari, el trobareu en format pdf accedint al següent enllaç.
Per a qualsevol ajut tècnic que necessiteu, podeu escriure a universitat.abast@uab.cat o trucar-nos al
telèfon 689 168 921 (de dilluns a dijous, de 9,30 a 12h).

