SESSIÓ DE BENVINGUDA 2022/23

http://www.uab.cat/politiques-sociologia

Serveis de la facultat
• Suport Logístic i Punt d’Informació (SLIPI)
– Telèfon: 93 581 12 02
– E-Mail: slipi.politiques.sociologia@uab.cat

• Gestió Acadèmica
– Telèfon: 93 581 12 21
– E-Mail: ga.politiques.sociologia@uab.cat
– Atenció al públic amb cita prèvia: cita.uab.cat

Web de la Facultat
http://www.uab.cat/politiques-sociologia
• Al web de la facultat trobaràs tota la informació actualitzada sobre:
–
–
–
–
–
–
–

Horaris de classes
Aulari
Guies docents
Calendaris
Avaluacions / Exàmens
Normatives
I altra informació del teu interès

• Al web de la UAB www.uab.cat trobaràs també informació sobre els
serveis universitaris, destaquem el PIUNE - Servei d’atenció a la
discapacitat i a les necessitats educatives específiques pels
estudiants de la UAB - Sessió informativa 21 juliol
Tutor a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia: Xavier Rambla (Xavier.rambla@uab.cat)

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
TITULACIONS DE GRAU DE LA FACULTAT
• Grau en Ciència Política i Gestió Pública
• Grau en Ciència Política i Gestió Pública + Dret
• Grau en Ciència Política i Gestió Pública + Sociologia
• Grau en Relacions Internacionals
• Grau en Sociologia
• Grau en Estadística Aplicada + Sociologia
Coordinadors del graus: Enllaç

Com serà la matrícula?
• En aquest enllaç trobaràs els passos a seguir.
• La matrícula la faràs online, amb el teu NIU i paraula de pas. Els has
d’obtenir al següent enllaç (instruccions per obtenir NIU) prèviament a fer la
matrícula.
• És imprescindible realitzar la matrícula el dia programat, no fer-la implicarà
la pèrdua de la plaça.
• En cas d’incidència caldrà que ho comuniquis amb urgència a l’adreça
documentacio.matricula.fcps@uab.cat.
• Al setembre hauràs de realitzar la prova de nivell d’anglès (rebràs un correu
electrònic amb instruccions al respecte)

Quina documentació he de lliurar abans de la matrícula?
Només si esteu en algun dels següents supòsits, abans de realitzar la
matrícula necessitem que ens envieu escanejada la següent
documentació a través del següent FORMULARI :
•

A.

Família nombrosa:
• Catalunya -> No és necessari si ja l’has utilitzat també per inscriure’t a les
PAU
• Altres comunitats autònomes -> Títol de família nombrosa / carnet vigent.

•

B.
Matrícula d’honor de batxillerat -> Certificat de notes on consti la MH. Si has
obtingut la Matrícula d’honor en un centre de Catalunya no cal que aportis cap
document. Aquesta gratuïtat no s’aplica en el cas de matrícula d’honor obtinguda en
un cicle formatiu de grau superior.

Quina documentació he de lliurar abans de la matrícula?
Només si esteu en algun dels següents supòsits, abans de realitzar la
matrícula necessitem que ens envieu escanejada la següent
documentació a través del següent FORMULARI :
•

C.
Persones amb discapacitat -> Un dels següents documents acreditatius:
certificat de reconeixement de discapacitat expedit o validat pel Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, resolució o certificat expedits per l'INSS o òrgan
competent de la comunitat autònoma corresponent o qualsevol altre que estableixi
l’article 2 del Reial decret 1414/2006.

•

D.
Víctimes d’actes terroristes (i també els seus fills i cònjuges) -> Resolució
administrativa.

•

E.
Víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella (i també els seus fills
dependents) -> Resolució administrativa.

Quina documentació he de portar després de la matrícula?
– Un cop feta la matrícula i abans del 7 de novembre de 2022:
• Ens heu de fer arribar la còpia compulsada de les gratuïtats i/o bonificacions abans esmentats bé
presencialment (cita prèvia) o bé per correu postal. En cas que no s’aporti la documentació
s’anul·larà la gratuïtat corresponent.

– També ens heu de fer arribar abans del 15 de desembre de 2022
• TOT L’ALUMNAT: Ordre de domiciliació directa – SEPA
s’ha d’enviar signat a través del formulari tramesa SEPA
• Sol·licitud del trasllat d’expedient de les proves d’accés només per estudiants amb PAU realitzades en
altres CCAA, per correu electrònic documentacio.matricula.fcps@uab.cat.
• NIE i/o TIE només per estudiants estrangers, ens heu de fer arribar la còpia compulsada del document
bé presencialment (cita prèvia) o bé per correu postal.
• Certificat acadèmic personal i còpia compulsada del títol, només per alumnes ja en possessió d’un altre
títol universitari i que han fet servir aquesta via d'accés.

Preu de la matrícula 2022/23
Conceptes que inclou la teva matrícula:
– Serveis administratius 140,92 €:
• Assegurança escolar obligatòria 1,12 €
• Gestió de l'expedient 69,80 €
• Serveis específics i de suport a l'aprenentatge 70,00 €
– Crèdits ECTS matriculats per primera vegada: 17,69 €/ECTS (18,46 €/ECTS pel grau
d’Estadística aplicada + Sociologia)
Exemple cost total matrícula 1r curs complet: 1.202,32 € (1.248,58€ pel grau d’Estadística
Aplicada + Sociologia)
Altres serveis de la UAB (opcionals):
• Assegurança complementària: 4,40 €
• Fundació Autònoma Solidària: 18,00 €
Pots simular el cost de la teva matrícula a http://www.uab.cat/simulador-matricula

Modalitats de pagament
•

El pagament de la matrícula es fa mitjançant la domiciliació bancària. Per això és imprescindible un
número de compte bancari per domiciliar el pagament: és necessari el codi IBAN 24 dígits. (Cal
lliurar el Document SEPA, de dades bancàries, emplenat i signat pel titular del compte).

•

El pagament es pot fer:
– En un únic pagament (es carregarà en compte a partir del moment de la matrícula).
• Obligatori si us matriculeu com a becaris condicionals (en aquest cas només abonareu les
taxes administratives).
– Amb pagament ajornat en tres terminis:
• 1r termini: 30% del total de les taxes acadèmiques més taxes administratives. Es
carregarà en compte a partir del moment de la matrícula.
• 2n termini: 30% del total de les taxes acadèmiques. A partir del 15 de novembre de 2022
• 3r termini: 40% del total de les taxes acadèmiques (en aquest termini es deduirà la
bonificació que s’atorgui, si és el cas, en la resolució de la beca Equitat. A partir del 20 de
desembre de 2022.
– Préstec AGAUR. Consulteu condicions al web indicat a sota o a l’AGAUR.
Informació de pagaments més detallada a:
http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/matricula/modalitats-de-pagament-1345662203882.html

Beques
BECA DE CARÀCTER GENERAL
Pots matricular-te provisionalment com a becari o becària si compleixes les dues condicions
següents:
1. Complir els requisits acadèmics de la convocatòria de beques de règim general del
curs 2022/2023 (es revisen automàticament a la matrícula).
2. Haver tramitat la sol·licitud de beca de Règim General per al curs 2022/2023.
Si has sol·licitat la beca general i no t’apareix l’opció de triar la beca general en el moment de fer
l’automatrícula, has de contactar amb la Gestió Acadèmica i adjuntar còpia del teu resguard de
sol·licitud de beca general. No gravis la matrícula fins que es solucioni aquest problema.
Un cop matriculat de forma ordinària, ja no és possible modificar-la per a incloure la condició de
becari condicional. Quan es resolgui la beca, en el cas que sigui favorable la universitat et retornarà
automàticament la part de la matrícula que et correspongui.

Beques
•

•

L’administració que s’encarrega de gestionar la teva sol·licitud de beca a Catalunya és l’AGAUR.
Per conèixer l’estat de tramitació de la teva sol·licitud consulta directament l’OVT (Oficina Virtual
de Tràmits de l’AGAUR), allà hi trobaràs aquesta informació actualitzada permanentment.
Al mes de setembre podràs entrar de nou al formulari de sol·licitud de la beca general (web
Ministeri) per corregir dades. És molt important que entris al formulari per assegurar-te que
has indicat correctament la titulació que curses, i sobre tot per comprovar que has indicat que
estudies a la UAB. Si no indiques que estudies a la UAB, la teva beca no es gestionarà
correctament

Documentació:
Si has de presentar documentació per afegir a la sol·licitud, has de fer-ho preferentment pel tràmit
telemàtic de Tràmit Genèric de l’AGAUR.
Tingues en compte que és imprescindible que el document d’identificació (DNI/NIE) que consta a la
sol·licitud de beca sigui exactament igual al que tens informat a les dades personals de la teva
matrícula

Beques
BECA EQUITAT
•

Un cop iniciat el curs acadèmic, 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 els requisits acadèmics, podràs optar a fer la
sol·licitud de la Beca Equitat. Aquestes beques es podran sol·licitar un cop iniciat el curs.

•
•

Pots sol·licitar la beca Equitat al web del AGAUR, de la Generalitat de Catalunya.
Es preveu que el termini de sol·licituds s’iniciï al mes de d’octubre de 2022.

Requisits:
•Ser estudiant de grau, enginyeria o Màster habilitant a un dels centres propis de la UAB.
•No estar en possessió d'un títol oficial previ, excepte si l'has cursat íntegrament en centres que
apliquen preus privats.
Recorda que la beca Equitat només inclou els crèdit matriculats per primer cop i que la universitat
aplicarà el descompte corresponent per la concessió de beca al mes de desembre, sempre que la
resolució de les mateixes es produeixi dintre dels terminis previstos.

ECTS a matricular i grups disponibles
Dedicació a temps complet: 60 ECTS que són la suma de les assignatures Formació Bàsica i
obligatòries del primer curs en dedicació complerta. (72 ETCS en el cas de la doble
d’Estadística Aplicada + Sociologia i 66 en el cas de la doble de Ciència Política + Dret)
Dedicació a temps parcial: En dedicació parcial d’un mínim de 30 ETCS i un màxim de 42.
És important que consultis la normativa de permanència:
http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/regim-de-permanencia/condicions-permatricular-se-1345662176634.html

Grups de matrícula: Places limitades als grups de matí i tarda. La matrícula es fa per ordre
de cognom a partir de les lletres TS (segons sorteig), i si s’omple un grup només quedaran
places a l’altre.
Modificacions de matrícula (canvi de grup): S’obrirà un període d’automodificacions de
matrícula, que es podran fer canvis sense justificació (del 14 al 28 de setembre de 2022)
En el cas que no quedin places i sigui necessari canviar de grup caldrà presentar una
sol·licitud i documentació justificativa.

Què he de fer si tinc assignatures aprovades en uns
estudis universitaris previs diferents als que faré ara?
Si tens assignatures superades a uns altres estudis de la nostra facultat:
1.

Sol·licitar el reconeixement/adaptació d’ETCS a la Gestió Acadèmica.

2.

Et reservarem la plaça i et citarem per fer la matrícula posteriorment un
cop resolem el procés i constin al teu nou expedient les assignatures
superades.

Si has superat assignatures a altres estudis d’altres centres / universitats:
1.

Fer la matrícula del primer curs.

2.

Sol·licitar el reconeixement d’ECTS a la Gestió Acadèmica adjuntant
certificat acadèmic, pla d’estudis, i programes de les assignatures

3.

Modificarem la matrícula a posteriori per adaptar-la a les assignatures
que cursaràs realment.

Distribució de grups segons titulació
-

La major part de les assignatures de primer són comunes a totes les titulacions de la facultat.
En el moment de fer la matrícula tindràs disponibles grups corresponents a la teva titulació.

-

Els grups del torn de matí comencen per 1 o per 2.

-

Els grups del torn de tarda comencen per 5.

-

Caldrà triar el grup corresponent a la teva titulació segons la següent taula:

-

La docència es fa de manera agregada i conjunta en 4 grans grups on es barregen alumnes
de diferents titulacions de la facultat.

Exemple de formalització de matrícula

https://www.uab.cat/web/estudis/grau/matricula/matricula-de-1r-curs1345727222948.html
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Altres informacions
NIU i contrasenya:
- Recorda que has d’obtenir el NIU i contrasenya al següent enllaç (instruccions per obtenir NIU)
prèviament a fer la matrícula.
- El necessitaràs per fer la matrícula i per realitzar tràmits i accedir a diferents serveis de la UAB,
entre d’altres:
– Accés a Campus Virtual / Aula Moodle (https://cv.uab.cat)
– Accés a Correu electrònic (https://sia.uab.cat)
– Consulta de l’expedient Acadèmic (https://sia.uab.cat)
– Consulta i reimpressió de la matrícula i ordre SEPA (sia.uab.cat)
Carnet d’estudiant:
– un cop et matriculis, podràs tramitar el carnet d’estudiant seguint les indicacions de la pàgina
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/targeta-d-estudiant1345663061048.html
Recollida de carpeta i agenda UAB:
– Pots recollir la carpeta de la UAB al Suport Logístic i Punt d’Informació de la Facultat a partir del
12 de setembre, dia d’inici de les clases.

Jornada d'acollida i inici de classes: 12 de setembre
.- Calendari acadèmic de la facultat, curs 2021/22: Calendari
.- Grau en Ciència Política i Gestió Pública: Horaris de 1r curs
.- Grau en Ciència Política i Gestió Pública + Dret: Horaris de 1r curs
.- Grau en Ciència Política i Gestió Pública + Sociologia: Horaris de 1r curs
.- Grau en Relacions Internacionals: Horaris de 1r curs
.- Grau en Sociologia: Horaris de 1r curs
.- Grau en Estadística Aplicada + Sociologia: Horaris de 1r curs

Moltes gràcies
per l’atenció

SESSIÓ DE BENVINGUDA 2022/23

http://www.uab.cat/politiques-sociologia

