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Estudis de l’Escola
d’Enginyeria
ESCOLA I ESTUDIS

Grau en Enginyeria de Dades
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació
(agrupació)
Grau en Enginyeria Informàtica
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció de Tecnologies de la
Informació) + Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Grau en Enginyeria Informàtica (Menció d’Enginyeria de
Computadors) + Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Grau en Enginyeria Química
Gestió Aeronàutica (Campus Sabadell)
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
Grau en Intel·ligència Artificial / Artificial Intelligence

Estudis de l’Escola
d’Enginyeria
ESCOLA I ESTUDIS

Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació/
Telecommunication Engineering
Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de
Subministrament / Logistics and Supply Chain Management
(Campus Sabadell)
Màster Universitari en Visió per Computador / Computer Vision
Màsters propis i Programes de Doctorat

CRÈDITS ECTS
European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)
(Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits)

1ECTS=25 hores

Horaris docència
Graus de l’Escola d’Enginyeria
ESCOLA I ESTUDIS

Grau en Informàtica: 2 grups de matí i 2 grups de tarda
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria
Electrònica de Telecomunicació (agrupació): 2 grups de matí amb
algunes pràctiques a la tarda

Grups de
matrícula

Grau en Enginyeria de Dades:1 grup de matí

Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en Enginyeria de Sistemes
de Telecomunicació / Grau en Enginyeria Informàtica + Grau en
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació: 1 grup de tarda i
pràctiques al matí.
Grau en Enginyeria Química: 1 grup de matí

Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles: 1 grup de matí
Grau en Intel·ligència Artificial: 1 grup de tarda

Horaris al web de
l’Escola
www.uab.cat/enginyeria/

Horaris docència
Graus de l’Escola d’Enginyeria
ESCOLA I ESTUDIS

Aules de l’Escola d’Enginyeria (Campus Bellaterra)
Aules de la Facultat de Ciències i de la Facultat
Ubicació d’Economia en alguna assignatura optativa

de la
docència

Centres / Institucions / Empreses per les assignatures
optatives de Pràctiques externes

Activitats formatives de cada assignatura:

Activitat
dirigida

Activitat
supervisada

Activitat
autònoma

Horaris al web de
l’Escola
www.uab.cat/enginyeria/

MATRÍCULA
2022-23

Heu de tenir en compte que ...

ESCOLA I ESTUDIS

Matrícula primer curs a temps complet
Matrícula primer curs a temps parcial

= 60 crèdits
30-42 crèdits

Crèdits que cal superar en les 2 primeres
matrícules successives

30 crèdits

Convocatòries per assignatura (nombre
de matrícules per poder superar una
assignatura)

3

Convocatòries per curs acadèmic

1

Important conèixer la Normativa de Règim de Permanència

ESCOLA I ESTUDIS

1er Grau Enginyeria de Dades
codi

1r. SEMESTRE

104337

Fonaments de Programació

6

104339

Fonaments d’Informàtica

9

104342

Fonaments de Matemàtiques

6

104345

Fonaments Físics per a l’Adquisició de Dades

9

2on SEMESTRE

crèdits

crèdits

104338

Programació Avançada

6

104343

Espais Vectorials

6

104344

Organització i Gestió d’Empreses

6

104349

Grafs, Topologia i Geometria Discreta

6

104353

Xarxes d’Ordinadors i Internet

6

ESCOLA I ESTUDIS

1er Grau Enginyeria Sistemes de
Telecomunicació /Enginyeria Electrònica de
Telecomunicació (agrupació)
codi

1r. SEMESTRE

102709

Teoria de Circuïts i Electrònica

9

103796

Càlcul

6

103798

Fonaments d’Enginyeria

6

103799

Fonaments d’Informàtica

9

2on SEMESTRE

crèdits

crèdits

102690

Fonaments de Senyals i Sistemes

6

102707

Física Bàsica

9

102708

Fonaments d'Enginyeria del Software

3

103797

Estadística

6

103795

Àlgebra

6

ESCOLA I ESTUDIS

1r Grau Enginyeria en Informàtica

codi

1r. SEMESTRE

crèdits

102771

Electricitat i Electrònica

9

103801

Àlgebra

6

103805

Fonaments d'Enginyeria

6

103806

Fonaments d'Informàtica

9

2on SEMESTRE
102764

Metodologia de la Programació

6

102765

Fonaments dels Computadors

6

102772

Matemàtica Discreta

6

103802

Càlcul

6

103807

Organització i Gestió d'Empreses

6

ESCOLA I ESTUDIS

1r Grau Enginyeria en Informàtica + Grau
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
codi

1r. SEMESTRE

crèdits

102709

Teoria de Circuits i Electrònica

9

103796

Càlcul

6

103798

Fonaments d'Enginyeria

6

103806

Fonaments d'Informàtica

9

103801

Àlgebra

6

2on SEMESTRE
102764

Metodologia de la Programació

6

103797

Estadística

6

102772

Matemàtica Discreta

6

102707

Física Bàsica

9

ESCOLA I ESTUDIS

1r Grau Enginyeria en Informàtica + Grau
Enginyeria Sistemes de Telecomunicació
codi

1r. SEMESTRE

crèdits

102709

Teoria de Circuits i Electrònica

9

103796

Càlcul

6

103798

Fonaments d'Enginyeria

6

103806

Fonaments d'Informàtica

9

103801

Àlgebra

6

2on SEMESTRE
102764

Metodologia de la Programació

6

103797

Estadística

6

102772

Matemàtica Discreta

6

102707

Física Bàsica

9

ESCOLA I ESTUDIS

1r Grau Enginyeria Química

codi

1r. SEMESTRE

crèdits

102443

Biologia i Bioquímica General

6

102447

Fonaments de Química

6

106042

Estadística

3

106046

Expressió Gràfica

3

2on SEMESTRE
106043

Física

9

106045

Química Inorgànica i de l'Equilibri

9

106054

Bases d’Experimentació en Enginyeria Química

6

ANUALS
106040

Matemàtiques

9

106050

Bases de l'Enginyeria Química

9

ESCOLA I ESTUDIS

1r Grau Gestió de Ciutats Intel·ligents i
Sostenibles

codi

1r. SEMESTRE

crèdits

104521

Matemàtiques

6

104522

Fluxos de Matèria i Energia

6

104523

Fonaments d'Electrònica

6

104524

Informàtica

6

104525

Introducció a la Ciutat Contemporània

6

2on SEMESTRE
104526

Demografia, Societat i Economia Urbana

6

104527

Bases per a la Geoinformació

6

104528

Gestió Ambiental de l'Energia i dels Recursos

6

104529

Instrumentació i Sensors

6

104530

Programació d'Aplicacions a Internet

6

ESCOLA I ESTUDIS

1r Grau Intel·ligència Artificial /
Artificial Intelligence
codi

1r. SEMESTRE

crèdits

106553

Fonaments de Programació I

9

106550

Fonaments Matemàtics I

6

106569

Lògica Computacional

6

106577

Processos Cognitius

6

106558

Introducció a la IA

3

2n SEMESTRE
106554

Fonaments de Programació II

6

106551

Fonaments Matemàtics II

9

106552

Probabilitat i Estadística

6

106565

Enginyeria de Dades

6

106555

Fonaments de Computació

3

QUÈ, ON, QUAN I COM HE DE FER LA MATRÍCULA?

Què he de fer per
matricular-me?
1

Consultar la informació
publicada al web:
Pas a pas per fer la matricula
Fitxa del teu Grau > Matrícula >
Estudiants de 1r curs

4

2

Consultar el dia i l’hora de
la teva matricula online
Fitxa del teu Grau > Matrícula >
Estudiants de 1r curs: Dates de
matrícula

3

Fer la matricula online dins del
període assignat
Fer l’enquesta de matrícula
Realitzar el Test de nivell d’anglès
Tramitar la targeta d’estudiant

Preparar la
documentació i fer-la
arribar a la Gestió
Acadèmica, si s’escau.
Fitxa del teu Grau >
Matrícula> Estudiants de 1r
curs o Documentació

QUÈ, ON, QUAN I COM HE DE FER LA MATRÍCULA?

On faré la matrícula?
La UAB
facilita la matrícula
online per a tots
els estudiants de
primer curs.

QUÈ, ON, QUAN I COM HE DE FER LA MATRÍCULA?

Quan faré la
matrícula?

Cada estudiant té un dia i una
hora assignada d’inici i
finalització de l’automatrícula
Fitxa del teu Grau > Matrícula
>Estudiants de 1r curs:
Dates de matricula
És molt important respectar
aquest període
d’automatriculació; en cas
contrari, podríeu perdre la plaça
assignada.

En cas d’incidència consulteu primer la fitxa del vostre Grau
per si hi ha algun avís, en cas contrari, contacteu
immediatament amb nosaltres ga.enginyeria@uab.cat

QUÈ, ON, QUAN I COM HE DE FER LA MATRÍCULA?

Quan faré la
matrícula?

Estudiants assignats en 1a
preferència
Inici automatrícula 15/7/22 i finalització
el 18/07/22 a les 15 h:
• Grau en Enginyeria Informàtica
• Grau en Enginyeria Electrònica de
Telecomunicació + Grau en
Informàtica (doble titulació)
• Grau en Gestió de Ciutats
Intel·ligents i Sostenibles
Inici automatrícula 18/7/22 i finalització
el 19/7/22 a les 18 h:
• Grau en Enginyeria Electrònica de
Telecomunicació /Grau en
Enginyeria de Sistemes de
Telecomunicació (agrupació)
• Grau en Enginyeria de Dades
• Grau en Enginyeria Química
• Grau en Enginyeria de Sistemes de
Telecomunicació + Grau en
Informàtica (doble grau)
• Grau en Intel·ligència Artificial

QUÈ, ON, QUAN I COM HE DE FER LA MATRÍCULA?

Quan faré la
matrícula?

Estudiants que hagin tramitat
Assignacions definitives,
Revisions i Reclamacions
Inici automatrícula 20/7/22 a les 8h i
finalització el 20/7/22 a les 18 h:
Fitxa del teu Grau > Matrícula >Estudiants
de 1r curs: Dates de matricula

En cas d’incidència consulteu primer la fitxa del vostre Grau
per si hi ha algun avís, en cas contrari, contacteu
immediatament amb nosaltres ga.enginyeria@uab.cat

QUÈ, ON, QUAN I COM HE DE FER LA MATRÍCULA?

Quan faré la
matrícula?

Estudiants assignats en 2a i
altres preferències

De 26 al 28 de juliol de 2022
Cada estudiant té un dia i una hora
assignada d’inici i finalització de
l’automatrícula
Fitxa del teu Grau > Matrícula >
Estudiants 1r curs: Dates de matrícula

En cas d’incidència consulteu primer la fitxa del
vostre Grau per si hi ha algun avís, en cas contrari,
contacteu immediatament amb nosaltres
ga.enginyeria@uab.cat

QUÈ, ON, QUAN I COM HE DE FER LA MATRÍCULA?

Tingues en compte:
Si no t’han assignat la 1a preferència podràs matricular-te de
la que t’han assignat, el 20 de juliol, sempre que activis
l’Assignació definitiva en el web de Preinscripció
Universitària (Accesnet), entre el 14 i el 18 de juliol.

La matrícula de la segona assignació serà online entre el 26
i el 28 de juliol. Si vols millorar la teva assignació hauràs
d’activar Continuar en el procés de reassignació en el web
de Preinscripció Universitària (Accesnet) entre el 25 de juliol
i el 26 d’agost. No obstant això, hauràs de matricular-te
dels estudis assignats si no vols perdre la plaça assignada
inicialment.

QUÈ, ON, QUAN I COM HE DE FER LA MATRÍCULA?

Targeta d’estudiant
La targeta 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. És
vàlida per un període de set anys.
Com s’obté?: Quan comenci el curs, en el mes de setembre,
es podrà tramitar de manera immediata el carnet d'estudiant
en diversos punts del Campus de Bellaterra. Podeu consultar
tota la informació al web
També tens l'opció de fer la sol·licitud de la targeta
universitària amb aquest formulari. Cal que tinguis en compte
que si tries aquesta opció, el carnet arribarà al teu domicili al
cap de tres setmanes.

QUÈ, ON, QUAN I COM HE DE FER LA MATRÍCULA?

Documentació necessària (1/7)

Dades personals

Estudiants que disposin de DNI: no cal que el trametin a la Gestió
Acadèmica.
Estudiants de la UE: hauran de presentar a la Gestió Acadèmica l'original del
passaport o del document identificatiu on consti el número d'identificació
d'estranger (NIE) i una fotocòpia o una fotocòpia compulsada.
Estudiants estrangers no comunitaris: hauran de presentar a la Gestió
acadèmica l'original i una fotocopia del TIE (targeta d'identificació d'estrangers)
vigent o una fotocòpia compulsada. Teniu un termini màxim de tres mesos per
lliurar el document.
Estudiants estrangers amb residencia en un país de la UE: hauran de
presentar a la Gestió Acadèmica l’original i una fotocòpia del número
d’identificació d’estranger (NIE) o una fotocòpia compulsada.

Consulta la informació a la Fitxa del teu Grau > Matrícula> Estudiants de 1r
curs o Documentació

Documentació necessària (2/7)

Dades personals

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Ordre de domiciliació directa-SEPA : El pagament de la matrícula es fa
mitjançant domiciliació bancària. Per això:

a) És imprescindible un número de compte bancari per domiciliar aquest
pagament.
b) És necessari el codi IBAN, que consta de 24 posicions començant per
ES, i el nom del titular d’aquest compte.
c) Si el compte bancari es troba ubicat a l’estranger és necessari el codi BIC
que pot tenir 8 o 11 posicions.
d) Caldrà enviar escanejada a la Gestió Acadèmica l’Ordre SEPA, emplenada
i signada pel titular del compte bancari mitjançant un e-Formulari

Documentació necessària (3/7)

Accés

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Document acreditatiu d’accés als estudis
Estudiants amb PAU i assimilats

Titulats universitaris

Caldrà presentar a la Gestió
Acadèmica la sol·licitud de trasllat
d’expedient de les PAU a la
universitat d’origen, si les proves
s’han realitzat fora de Catalunya

Hauran de presentar a la Gestió
Acadèmica el Certificat acadèmic
personal de la titulació i una
fotocòpia compulsada del títol (o bé
l’original més una fotocòpia, per
poder realitzar nosaltres la
compulsa)

Estudiants procedents de sistemes educatius dels estats membres de la UE i
d’altres estats amb acords internacionals subscrits en règim de reciprocitat

No cal presentar la credencial expedida per la Universitat Nacional d’Educació a
Distància (UNED).
No cal presentar cap documentació que acrediti la fase específica de les PAU, en el
cas d’haver-vos presentat.

Documentació necessària (4/7)

Accés

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Document acreditatiu d’accés als estudis
Estudiants amb la prova d’accés
per a més grans de 25 anys:
No cal presentar cap documentació

Estudiants amb la prova d’accés per
a més grans de 45 anys:
No cal presentar cap documentació

Estudiants amb títol de tècnic superior de formació professional, tècnic
superior d’arts plàstiques i disseny, i tècnic esportiu superior i assimilats
(Cicles Formatius de Grau Superior): No cal presentar cap documentació

Estudiants amb estudis universitaris iniciats i no finalitzats que canvien
d’estudis o d’estudis i d’universitat mitjançant la preinscripció universitària:
No cal presentar cap Documentació, tampoc el trasllat d’expedient.

Documentació necessària (5/7)

Gratuïtats i bonificacions

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Documentació

Matrícula d’Honor de Batxillerat: enviar una còpia escanejada del certificat,
abans de la matricula, mitjançant un e-Formulari si s’ha obtingut en un centre de
fora de Catalunya. Després caldrà presentar a la Gestió Acadèmica el certificat
original de notes emès pel centre de batxillerat amb la menció “Matrícula d’Honor”
Aquesta gratuïtat no s’aplica en el cas de matrícula d’honor obtinguda en un Cicle
Formatiu de Grau Superior
Si s’ha obtingut en un centre de Catalunya no cal presentar cap documentació.

Famílies Nombroses: enviar una còpia escanejada del carnet abans de la
matricula, mitjançant un e-Formulari, si el carnet s’ha expedit en altres comunitats
autònomes. Caldrà presentar després a la Gestió Acadèmica l’original i una
fotocòpia del carnet vigent o una fotocòpia compulsada.

Si s’ha expedit per la Generalitat de Catalunya i s’ha utilitzat en la preinscripció de
les PAU, no cal presentar cap documentació.

Documentació necessària (6/7)

Gratuïtats i bonificacions
Documentació

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Persones amb discapacitat igual o superior al 33%: enviar escanejat, abans de la
matricula, el certificat de reconeixement de discapacitat mitjançant un e-Formulari
Després caldrà presentar a la Gestió Acadèmica l’original i fotocòpia del certificat de
reconeixement de la discapacitat expedit per l’òrgan competent.

Víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella (també els fills
dependents): hauran de presentar, abans de la matricula, una còpia escanejada de
la resolució judicial acreditativa, o informe que acrediti que la persona sol·licitant
està sent atesa com a víctima de violència de gènere mitjançant un e-Formulari
També caldrà enviar una còpia del llibre de família, en el cas de fills/filles
dependents o certificat de convivència.
Després hauran de presentar a la Gestió Acadèmica l’original i fotocòpia de la
documentació.

Documentació necessària (7/7)

Gratuïtats i bonificacions

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Documentació

Víctimes d’actes terroristes (també els fills i cònjuges): hauran de
presentar, abans de la matricula, una còpia escanejada de la resolució
administrativa mitjançant un e-Formulari. També caldrà enviar una còpia
del llibre de família, en el cas dels fills/filles o cònjuges.
Després hauran de presentar a la Gestió Acadèmica l’original i fotocòpia
de la documentació

Beneficiaris de la prestació de l'ingrés mínim vital: les persones
beneficiàries de la prestació de l'ingrés mínim vital que tinguin
reconeguda aquesta condició estan exemptes de pagar els preus
públics pels serveis acadèmics universitaris per a la realització d'estudis
conduents a l'obtenció de títols oficials.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Data límit per presentar la
documentació a la Gestió Acadèmica
Documentació acreditativa d’una
bonificació o descompte: S’ha
d’avançar mitjançant un e-Formulari
abans de la matrícula i s’ha de lliurar
l’original i una còpia o una còpia
compulsada a la Gestió Acadèmica
abans del 7 de novembre de 2022.
Resta de documentació: El termini
màxim per portar la documentació a la
Gestió Acadèmica és el 15 de
desembre de 2022.
Per ser atès a la Gestió Acadèmica
cal demanar Cita prèvia

Per correu postal certificat , a
l’adreça:

Beques (1/5)

Beca de Caràcter General del Ministeri
d’Educació i Formació Professional

BEQUES

L'AGAUR o Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries i de Recerca és
l’administració que gestiona i resol les sol·licituds de beques dels estudiants que
cursen estudis a una universitat catalana, independentment d'on es trobi localitzat
el seu domicili familiar.
En el curs 2022-2023 el calendari de sol·licituds s’ha modificat totalment respecte
els cursos anteriors.
La sol·licitud ha calgut fer-la telemàticament a través de la seu electrònica del
Ministeri d'Educació i Formació Professional.
Es pot consultar l’estat de tramitació de la sol·licitud directament a l’Oficina Virtual
de Tràmits de l’AGAUR on es troba la informació actualitzada.
Al setembre caldrà corregir les dades introduïdes a la sol·licitud per indicar la
titulació que es cursarà i en quina universitat. Si aquestes dades no figuren, la
beca no es gestionarà correctament.

Beques (2/5)

BEQUES

Beca de Caràcter General del Ministeri
d’Educació i Formació Professional
Els estudiants poden matricular-se provisionalment com a becaris/càries
si han tramitat la beca de Règim General per al curs 2022-2023 i
compleixen els requisits acadèmics de la convocatòria, que es revisen
automàticament a la matrícula.
Si no es compleixen aquestes dues condicions no és possible matricularse amb la condició provisional de becari/cària.
Si s’ha sol·licitat la beca general i no apareix l’opció de triar la beca en el
moment de fer l’automatrícula, cal contactar amb la Gestió Acadèmica i
de Serveis de l’Escola d’Enginyeria ga.enginyeria@uab.cat i adjuntar
una còpia del resguard de sol·licitud de la beca general.

Beques (3/5)

Beca de Caràcter General del Ministeri d’Educació i
Formació Professional

BEQUES

En el moment que es resolgui la Beca de Caràcter General:
a. Si la resolució és favorable: no caldrà d’abonar cap import més i
es podran gaudir d’altres ajuts complementaris.
b. Si la resolució és denegatòria: la UAB reclamarà per escrit el
pagament de l’import dels crèdits matriculats en un únic termini
que es carregar al compte bancari que faciliti l’estudiant.
Tot i que sol·liciteu la beca, si teniu dret a algun altre tipus de
descompte/gratuïtat (Família nombrosa, etc...) ho heu de comunicar i
acreditar abans de realitzar la matricula mitjançant un e-Formulari

Beques (4/5)
Beca Equitat

BEQUES

Un cop iniciat el curs acadèmic 2022-2023, en el cas de no haver fet la
sol·licitud de beca de Règim General o, en el supòsit d’haver-la
sol·licitat i no complir amb els requisits acadèmics, es pot optar a fer la
sol·licitud de la Beca Equitat.
És un ajut de l’administració de la Generalitat que té com a objectiu
garantir el principi d’equitat. En base al nivell de renda familiar, l’import
total de les assignatures matriculades podrà bonificar-se un cop resolta
la convocatòria. Consisteix en l’aplicació d’un percentatge de minoració
entre un 70 i un 80% en el preu de la matrícula segons el tram de renda
assignat.

La convocatòria va adreçada als estudiants de grau, no té requisits
acadèmics i tant sols bonifica les assignatures matriculades per
primera vegada.

Beques (5/5)
Beca Equitat

Termini de presentació de sol·licituds: properament al mes de setembre de 2022

BEQUES

INFORMACIÓ:
Podeu informar-vos més detalladament a la pàgina web de l’AGAUR. A la mateixa
pàgina hi trobareu l'apartat de preguntes freqüents.
Per a presentar la sol·licitud cal disposar d'un mecanisme d'identificació
digital. Us recomanem que feu servir l'idCAT Mòbil.
Contacte

IMPORT DE LA MATRÍCULA

Import de la matrícula (1/2)
Decret 128/2022, de 28 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les
universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs
acadèmic 2022/2023 (DOGC núm. 8699, publicat el 30 de juny de 2022)

Conceptes que inclou el pagament de la matrícula:
credits acadèmics i taxes administratives
CRÈDITS ACADÈMICS

.

TAXES ADMINISTRATIVES

Els Graus de l’Escola d’Enginyeria de la UAB
tenen un coeficient d’estructura docent de
tipus B.

Obligatòries:

1 crèdit = 18,46 € x 60 crèdits = 1.107,60 €

- Serveis específics i de suport a l’aprenentatge 70 €

- Assegurança escolar 1,12 €
- Gestió de l’expedient acadèmic 69,80 €.
Opcionals:

Hi ha un recàrrec del 40% per segones
titulacions realitzades en centres universitaris
coberts pel sistema públic de finançament.

-Aportació voluntària per accions de solidaritat i
cooperació (Fundació Autònoma Solidària) 18,00 €

Import de la matrícula (2/2)
IMPORT DE LA MATRÍCULA

Import total de la matrícula:

Els crèdits acadèmics + taxes administratives obligatòries = 1.248,52 €
Sobre l’import dels crèdits acadèmics i de la gestió de l’expedient acadèmic
(69,80€ ) s’apliquen les gratuïtats i descomptes, si s’escau.
Import del crèdit en segones i successives matrícules:
Curs 2022-2023

2a matrícula

3a matrícula

4a matrícula

Graus coeficient B

28,00€ / crèdit

65,00€ / crèdits

88,00€ / crèdit

Podeu fer una simulació del cost de la vostra matrícula al Simulador
de preus de matrícula

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA

Pagament de la matrícula (1/2)
El pagament de la matrícula es fa sempre per domiciliació bancària. Es poden
utilitzar les següents modalitats de pagament:
En un únic termini
a. La totalitat de l’import de la matrícula es pot carregar al vostre compte
bancari a partir del mateix dia en què la formalitzeu.
Pagament ajornat. El pagament de la matrícula es carrega al vostre compte
bancari en tres terminis diferents distribuïts de la següent manera:
a. El primer termini en el moment de formalitzar la matrícula: s’abonen les taxes
administratives més el 30% de l’import dels crèdits matriculats (140,92 +
332,28 = 473,20 €
b. El segon termini a partir del 15 de novembre: s’abona el 30% de l’import dels
crèdits matriculats 332,28 €
c. El tercer termini a partir del 20 de desembre: s’abona el 40% restant de
l’import dels crèdits matriculats 443,04€

El càrrec efectiu en el compte corrent dependrà de cada entitat bancària.

Pagament de la matrícula (2/2)
PAGAMENT DE LA MATRÍCULA

Préstec AGAUR (PROGRAMA FINAN)
Es pot finançar el 100% de l’import de la matrícula mitjançant la contractació d’un
préstec. Ofereix la possibilitat de fraccionar el pagament de la matrícula en
mensualitats. Cal triar aquesta opció en el moment de fer la matrícula i heu de tenir en
compte que:
a. L’import de la matrícula ha de ser com a mínim de 200 € i com a màxim de
9600 €
b. Heu de tenir nacionalitat espanyola o, si sou estranger, disposar de la TIE i del
aval d’un cotitular major d’edat que pugui acreditar prou ingressos.
c. S’aplica un tipus d’interès fix del 0%. No s’aplicarà comissió d’amortització
anticipada. S’aplica una comissió d’obertura de 1,75% de l’import finançat.
d. Cal acreditar un nivell d'ingressos o bé incorporar un cotitular major d’edat que
pugui acreditar-los.
e. No constar en el RAI/ASNEF ni a qualsevol altre registre públic de morositat
f. Els/les estudiants s’hauran d’adreçar al Banc Sabadell per obtenir el préstec.
Per a més informació:
http://agaur.gencat.cat/ca/detalls/article/PROGRAMA-FINAN-Prestec-AGAUR
Preguntes freqüents

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA

Què implica l’impagament de la
matrícula?
El fet de no pagar la matrícula dins dels terminis fixats comporta l’estat de
morositat econòmica de l’expedient.
Si posteriorment es fa efectiu l’import de la matrícula s’hauran d’abonar uns
recàrrecs per impagament i per despeses de gestió. L’import del recàrrec
s’incrementa en funció del temps que es triga en pagar el deute:

a) Fins a 3 mesos des de la data de formalització de la matrícula: recàrrec
del 7% de l’import pendent.
b) Superior a 3 mesos i fins a 6 mesos: recàrrec del 11% de l’import
pendent.

c) Superior a 6 mesos: recàrrec del 15% de l’import pendent.
S’afegirà el 0,6% de l’import de cada rebut en concepte de despeses bancàries de
devolució (mínim 0,60 €)

És imprescindible l’abonament dels pagaments pendents per
realitzar qualsevol tràmit administratiu.

MÉS INFORMACIÓ

Puc fer canvis en la
matrícula un cop feta?

SÍ

Entre el 14 i el 21 de setembre de 2022 podreu modificar la vostra matrícula per
ampliar, anul·lar, canviar assignatures, tant de les assignatures del primer com del
segon semestre i anuals.
La modificació de matrícula comporta el pagament d’una taxa administrativa de
27,27 € que es cobrarà només la primera vegada que es porti a terme la
modificació. És una taxa única per curs acadèmic.

Entre el 13 i el 19 de febrer de 2023, podreu modificar la vostra matrícula per
canviar, anul·lar assignatures exclusivament del segon semestre, sempre que no
impliquin un increment econòmic en el preu de la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Què faig si tinc assignatures aprovades
en uns estudis universitaris previs?
Si tens estudis de grau iniciats o finalitzats en una altra Facultat i/o
Universitat:
1. Hauràs de fer l’automatrícula en el dia que se t’hagi assignat, en
cas contrari perdràs la plaça.
2. Després de la matrícula podràs demanar el reconeixement i/o
transferència de crèdits dels estudis previs a la Gestió
Acadèmica i de Serveis: presentació de la sol·licitud, certificat
acadèmic personal dels estudis cursats, pla d’estudis, guies
docents de les assignatures.
3. Una vegada es resolgui el reconeixement de crèdits farem una
modificació de la matrícula, si s’escau.
Recomanació: fer el pagament de la matrícula ajornat en 3 terminis

On puc trobar la
Informació que necessito?
Tot allò que necessiteu i que us afecta ho teniu al
web de la UAB:
MÉS INFORMACIÓ

www.uab.cat
i al web de l’Escola d’Enginyeria:

www.uab.cat/enginyeria/
Matrícula
Estudiar
Informació acadèmica
Consulteu-los i adreceu-vos a la Gestió
Acadèmica i de Serveis per resoldre qualsevol
dubte.

És especialment important que conegueu:
a. El vostre pla d’estudis.
b. La normativa de règim de permanència.
c. El calendari acadèmic i administratiu.

Dates clau a recordar:

MÉS INFORMACIÓ

Inici de la docència
12 de setembre
Sessió d’Acollida
9 de setembre
(consulta la fitxa del
teu grau > Matrícula >
Estudiants 1r curs)

Automodificacions de
Matrícula
• Del 14 al 21 de setembre de 2022
• Del 13 al 19 de febrer de 2023

MÉS INFORMACIÓ

Cursos propedèutics
L'Escola d'Enginyeria organitza Tallers de coneixements bàsics
recomanats per la titulació previs a l'inici de les classes per tal
d'ajudar a assolir als futurs estudiants del grau un nivell adequat
per seguir millor les assignatures de primer curs. Formen part de
l'atenció tutorial que pot necessitar l'alumnat que s'incorpora a la
Universitat. Tenen una durada d'entre 15 i 20 hores.

Període de matrícula: del 15 al 29 de juliol de 2022
Període de docència: de l'1 al 9 de setembre de 2022, depenent
del curs.
Fitxa del teu Grau > Matrícula >Estudiants de 1r curs: Acollida
d'estudiants i inici de curs

MÉS INFORMACIÓ

IDENTIFICACIÓ DIGITAL
1. Gestió de l’Idcat o d’un altre certificat digital: un certificat
digital és l'equivalent electrònic d'un document d'identitat i
s'acostuma a utilitzar per autenticar la nostra identitat si fem
tràmits en línea i/o per signar digitalment un document o un
correu electrònic.
2. Per a què em servirà?
• Gestió de sol·licituds
• Signatura de convenis de pràctiques
• Signatura dels documents de mobilitat/intercanvis
• ...i per qualsevol altre tràmit personal...
3. Quin puc utilitzar? Consulta la pàgina web:
https://seuelectronica.uab.cat/certificats-reconeguts

PROGRAMA TUTORESPORT UAB

MÉS INFORMACIÓ

•
•
•
•

És un programa de suport acadèmic i tutelatge adreçat als i a
les esportistes pertanyents als programes ADO, ADOP, ARE,
ANC, ARC, i altres, matriculats a la UAB.
Ofereix la possibilitat de compaginar l’activitat acadèmica i
esportiva, comptant amb la col·laboració d’un/a tutor/a,
professor/a de l’Escola.
Els estudiants podeu reconèixer fins a 6 crèdits optatius al llarg
del grau que curseu (1,5 crèdits ECTS per curs acadèmic)
En cas que compleixis els requeriments i t’interessi sol·licitar
la inscripció al programa Tutoresport UAB pel curs acadèmic
2022-23 comunica-ho a la Direcció de l’Escola d’Enginyeria i
envia un correu-e a tutoresport.uab@uab.cat abans del 10
d’octubre.

PIUNE
Servei d’atenció a la discapacitat i a les necessitats
educatives específiques pels estudiants de la UAB

Atén a estudiants amb discapacitat física, visual, auditiva,
múltiple, amb trastorns d’aprenentatge o trastorns mentals

Unitat pedagògica: avaluació necessitats educatives, tutories i
seguiment individualitzat. Mediació amb professorat.
Unitat tecnològica: recursos educatius que possibiliten el
seguiment de les classes.
Mobilitat: transport adaptat i acompanyaments a peu pel Campus.

Orientació i inserció laboral: programa UABImpuls per a facilitar
la inserció al mercat laboral.
fas.piune@uab.cat / Plaça Cívica UAB

Com demanem cita?
PIUNE - Servei d'atenció a la discapacitat
Plaça Cívica,
Campus UAB.
De dilluns a dijous
9h a 14h i de 15h a
18h i divendres de
9h a 15h

fas.piune@uab.cat

93.581.47.16

Sessió online: 21 de juliol a les 13h. Cal inscripció prèvia
mitjançant un formulari per assistir.
Sessió presencial: el 22 de setembre a les 12:30h a la Sala
Cinema UAB

Facultat de Psicologia

ESCOLA D’ENGINYERIA

enginyeriaUAB
enginyeriauab
enginyeriauab
uab.cat/enginyeria/

MOLTES GRÀCIES PER LA
VOSTRA ATENCIÓ

