Automatrícula

UAB

Alumnes de nou accés 2020-2021

Obtenció de la paraula de pas

Abans de l’inici de la matrícula has d’obtenir el NIU (número d’identificació universitari) i la paraula de pas a
la pàgina: https://sia.uab.cat dins l'opció “SERVEIS I TRÀMITS EN LÍNIA“, “ Alumnes” a l'enllaç
“Assignació de la paraula de pas a estudiants de nou accés” . Necessites:
✓ El teu NIF/passaport
✓ El teu correu electrònic personal (ha de ser el mateix que has indicat al fer la preinscripció per l’accés a
la Universitat)
Clica l’opció
Alumnes

Pots seleccionar idioma

Clica l'enllaç
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Un cop entrada aquesta informació,
rebràs un correu a la teva adreça personal (ha de ser el
mateix correu que vas posar al fer la preinscripció) on
s’indicarà quin es el teu NIU (número d’identificació
universitari) i el codi OTP, d’un sol ús, que permetrà a
la següent pantalla informar d’aquestes dades i
assignar-te la teva paraula de pas.
Sr./Sra. Maria,
Ha rebut aquest correu electrònic per haver sol·licitat un canvi de contrasenya. Mitjançant el següent
codi OTP pot procedir a realitzar aquest canvi. Recordi realitzar el canvi abans del DD/0/2020 a les 12:09
hores (GMT+2).

El seu identificador d'usuari (NIU) és:1234567
El codi OTP d'ús temporal és: 1jflSTJGae
A partir d'ara el seu NIU serà el seu identificador. Juntament amb la contrasenya li serà imprescindible
per a realitzar moltes de les gestions en la Universitat inclosos l'automatrícula.
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Introdueix les dades rebudes al teu correu electrònic i obtindràs el teu NIU associat a la paraula de pas que
hagis indicat.

1234567
12134567
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Una vegada assignat el NIU (“Usuari”) i paraula de pas (“Contrasenya”), pots continuar amb la teva
automatrícula a la pàgina: https://sia.uab.cat dins l'opció "SERVEIS I TRÀMITS EN LÍNIA” , ”Alumnes”
“Automatrícula estudiants de nou accés”
Clica l’opció
Alumnes

Pots seleccionar idioma

Clica l'enllaç
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Benvingut/da a la UAB

