BIOCIÈNCIES
TOTS ELS GRAUS DE LA FACULTAT

1.

Si necessites consultar la teva paraula clau per a fer l’automatrícula, no cal que t’adrecis al teu centre, la pots obtenir
mitjançant el web. Necessitaràs la teva targeta d’estudiant de la UAB.
La consulta cal fer-la a l’adreça:
http://sia.uab.cat/
I dins de l’apartat “SERVEIS” seleccionar l’opció:
"Gestió de paraules de pas"

2.

Gratuïtat per Família Nombrosa:
Recorda que en cas d’haver renovat el teu carnet de Família Nombrosa durant el darrer any, has de presentar el nou
carnet a la Gestió Acadèmica abans de matricular-te del proper curs. Si no ho fas, no t’apareixerà la possibilitat de
seleccionar la gratuïtat a la pantalla de matrícula.
Es prorroga automàticament la validesa per 1 any de tots aquells títols de famílies nombroses que hagin caducat
entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020.
Es prorroga automàticament la validesa per 6 mesos de tots aquells títols de famílies nombroses que caduquin entre
l’1 de juny de 2020 i el 31 d’octubre de 2020.
Independentment d’aquesta pròrroga automàtica de validesa dels títols de família nombrosa, en cas que el títol
caduqui durant el període prorrogat, les famílies tenen l’obligació de sol·licitar-ne la renovació quan hagi finalitzat
l’estat d’alarma provocat per la crisi de la Covid-19.
I si has gravat la teva matrícula sense gratuïtat per Família Nombrosa, tot i tenir el carnet vigent, cal que presentis
l’original i fotocòpia de la renovació a la Gestió Acadèmica abans del 20 de desembre per demanar el reintegrament
de l’import pagat de més.

3.

Matrícula a temps parcial o “via lenta”:
Si per raons professionals, familiars, de salut o personals no pots assumir la càrrega lectiva d’un curs sencer, pots
acollir-te al règim de matrícula a temps parcial. L’autorització és automàtica i no cal aportar cap documentació
justificativa, només cal indicar-ho en el moment de realitzar la matrícula.
Si després que s’hagi iniciat el curs acadèmic vols sol·licitar un canvi de règim de dedicació, adreça’t a la Gestió
Acadèmica.

Ull! Has de tenir en compte que només es podran

autoritzar un màxim de dos canvis de règim de dedicació durant

els estudis.
Us recomanem que consulteu la informació relacionada a la Normativa de Règim de Permanència, en aquest enllaç
4.

Els estudiants de segon curs i posterior tindran que matricular un nombre mínim/màxim de crèdits de matrícula en
funció de si cursen els seus estudis a temps complet o a temps parcial:



Estudiar a temps complet: Cal matricular entre un mínim de 42 crèdits i un màxim de 78 crèdits
Estudiar a temps parcial: Cal matricular entre un mínim de 24 crèdits i un màxim de 42 crèdits

5. Altres qüestions importants a tenir en compte del Règim de Permanència:





En els estudis de Grau, l’estudiant té dret a formalitzar tres matrícules per superar una assignatura i, una vegada
esgotades, pot sol·licitar-ne una d’extraordinària. Si s’esgotés aquesta darrera convocatòria extraordinària l’estudiant
hauria d’abandonar els estudis que estigui cursant.
La qualificació de “No avaluable” en l’acta final d’avaluació implica exhaurir els drets inherents a la matrícula de
l’assignatura (exhaureix convocatòria, d’igual manera que un suspès).
En casos excepcionals i degudament justificats, es podrà sol·licitar l’anul·lació total o parcial de la matrícula fora del
període aprovat al calendari acadèmic (data límit 4 de novembre de 2020). No sempre aquesta anul·lació dóna dret a la
devolució de l’import de la matrícula.
Els estudiants de grau a dedicació completa disposen, com a màxim, de 7 anys per completar els seus estudis i els
estudiants a dedicació parcial en disposen d’11. Si l’estudiant decideix abandonar els estudis durant un o més cursos,
aquest període de temps es comptabilitzarà dins del termini màxim dels 7 ó 11 anys de què es disposa per finalitzar els
estudis.
Per matricular assignatures de:

Requisit de matrícula: Haver superat...

2n curs
3r curs
4t curs
Per matricular el Treball de Fi de Grau

12 crèdits de 1r curs
60 crèdits entre 1r i 2n curs
120 crèdits dels 3 primers cursos (tot 1r curs inclòs)
2/3 del total de crèdits del Pla d’estudis (160 crèdits)

6.

Si vols cursar l’assignatura optativa de Pràctiques externes:
 Has de matricular l'assignatura el mateix dia en què et matricularàs del curs 2020/2021, segons citació de
matrícula.
 Has de presentar la teva sol·licitud de Pràctiques Externes de Grau dins del termini establert (consulta el botó
“Pràctiques acadèmiques” a la web http://www.uab.cat/biociencies )

7.

Si vols cursar el Treball de fi de grau:
 Has de matricular l’assignatura el mateix dia en què et matricularàs del curs 2020/2021, segons citacions de
matrícula.
 Has de presentar la teva sol·licitud de Treball de Fi de Grau al mes de setembre dins del termini establert
(consulta el botó “Treball de fi de grau” a la web http://www.uab.cat/biociencies )

8.

Si es matriculen assignatures noves han de matricular-se, prèviament, totes les assignatures de formació bàsica i/o
obligatòries matriculades en cursos anterior i pendents de superar.

9.

L'alumnat que finalitzi els estudis haurà de tenir en compte que amb la matrícula d’enguany haurà d'assolir 54 crèdits
optatius exactes. (Opcionalment, es podrà cursar un màxim de 60 crèdits)

10. La carpeta i l’agenda de l’estudiant es podran recollir al Suport Logístic i Punt d’Informació (Consergeria) de la
Facultat a partir del 14 de setembre

