AVÍS IMPORTANT
MATRICULACIÓ - CURS 2019 / 2020

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA

Els preus per a les prestacions dels serveis acadèmics i administratius dels estudis oficials, els estableix la Generalitat de
Catalunya per a cada curs acadèmic, mitjançant el Decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis
acadèmics a les universitats públiques de Catalunya. En aquest Decret també es fixa el preu públic per a la realització de
modificacions i ampliacions de matrícula.
A la Universitat Autònoma de Barcelona aquesta disposició s'aplicarà d'acord amb els criteris següents:
Per norma general es cobra la quantitat fixada a l’esmentat Decret, en concepte de modificacions, quan
l'alumnat realitzi ampliacions, canvis i/o anul·lacions d'assignatures i/o canvis de grup.
Només es cobrarà la taxa de modificació de matrícula la primera vegada que es porti a terme la
modificació: es cobrarà una única vegada per curs acadèmic.
No es cobraran les modificacions de matrícula en els casos següents:
•

Quan les modificacions de matrícula es realitzin en el marc d'un programa d'intercanvi, sempre i quan la
modificació es porti a terme dins les sis primeres setmanes i la coordinació d’Intercanvis doni el vist-i-plau.

•

Quan les modificacions (canvis o ampliacions d'assignatures) es produeixin perquè la UAB ofereixi noves
assignatures amb posterioritat a la matrícula.

•

Quan les modificacions estiguin determinades pel calendari de matriculació del centre (treball de fi
d’estudis, pràctiques curriculars)

•

Quan les modificacions es realitzin per causes imputables a la UAB.

•

Quan s'hagi d'incorporar l'assegurança complementària per la inscripció en unes pràctiques extracurriculars
a través del Servei d’Ocupabilitat de la UAB.

¡ÉS MOLT IMPORTANT QUE ANALITZEU DETINGUDAMENT TOTES LES POSSIBILITATS ABANS DE
CONFECCIONAR LA VOSTRA MATRÍCULA!

El calendari de modificacions de matrícula de la Facultat de Biociències per al curs 2019-2020 és:
•

Canvis i/o anul·lacions i/o ampliacions d’assignatures i de grups (assignatures anuals i quadrimestrals del 1r i 2n
semestre), 1r termini de sol·licitud:
del 16 al 22 de setembre de 2019
• Data límit per a sol·licitar l’anul·lació sencera de la matrícula:
fins al 4 de novembre de 2019
• Canvis i/o anul·lacions d’assignatures i de grups (només assignatures quadrimestrals del 2n semestre) que no
comportin un increment en el cost econòmic de la matrícula, 2n termini de sol·licitud:
Del 10 al 16 de febrer de 2020

Tingues en compte que:
Les assignatures anuals només es poden anul·lar o incorporar a l’expedient durant el primer termini de sol·licituds:
del 16 al 22 de setembre de 2019.
Aquestes modificacions les podràs realitzar mitjançant l’automodificació de la matrícula. No caldrà realitzar una
sol·licitud a la Gestió Acadèmica de la Facultat.
Més informació: www.uab.cat/biociencies > Graus > Matrícula > Modificacions i anul·lacions de matrícula

