BIOCIÈNCIES
TOTS ELS GRAUS DE LA FACULTAT

1.

Gratuïtat / Descomptes per Família Nombrosa; Matrícula d’Honor de Batxillerat; Minusvalidesa igual o superior al 33%
reconeguda de fora de Catalunya:
Per tal de poder aplicar les gratuïtats o descomptes corresponents en la matrícula del curs 2020-2021, els/les estudiants
hauran de trametre al correu-e documentació.matricula.biociencies@uab.cat la documentació que l’acrediti abans de
l’automatrícula. La Gestió Acadèmica mantindrà de manera provisional aquesta gratuïtat/descompte al vostre expedient i us
informarà al vostre correu-e per tal de que pugueu formalitzar-la.
Abans del 6 de novembre de 2020 caldrà que presentis a la Gestió Acadèmica el document original i una fotocòpia o
directament una fotocòpia compulsada.

2.

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
3.

Nombre de crèdits que cal matrícular en funció de si se cursen els seus estudis a temps complet o a temps parcial:



Estudiar a temps complet: Cal matricular-se de 60 crèdits
Estudiar a temps parcial: Cal matricular-se de 30 crèdits

4. 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)

5.

Alumnes amb estudis previs universitaris procedents de la preinscripció universitària:




Si tens estudis de grau iniciats o finalitzats a la Facultat de Biociències i accedeixes a uns altres estudis per
preinscripció universitària cal que facis una sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits. Hauràs d’enviar un
correu-e informant a la Gestió Acadèmica ga.biociencies@uab.cat abans del 10 de setembre de 2020. La Gestió
Acadèmica valorarà si pots formalitzar la matrícula o és millor fer una reserva de la teva plaça en espera de que es
resolgui aquest reconeixement de crèdits.
Si tens estudis de grau iniciats o finalitzats en una altra Facultat i/o Universitat, tant si es tracta dels mateixos
estudis que cursaràs a la Facultat de Biociències com si es tracta d’estudis diferents, has de fer l’automatrícula en el dia
que se t’hagi assignat (en cas contrari perdràs la plaça). Després de la matrícula podràs demanar el reconeixement i/o
transferència de crèdits dels estudis previs a la Gestió Acadèmica. Una vegada es resolgui el reconeixement de crèdits
farem una modificació de la matrícula, si s’escau.

6. La targeta d’estudiants de la UAB:
És una eina d’identificació i d’acreditació única per als membres de la comunitat universitària que dóna accés lliure als
diferents serveis de la Universitat. La targeta és vàlida per un període de 7 anys.
Pots obtenir la targeta:
 A la Facultat de Biociències, entre el 28 de setembre i el 6 de novembre de 2020:
o De dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15a 17 h
o Divendres de 9 a 14 h
Per a més informació pots consultar la informació publicada al web de la UAB en el següent enllaç

.

