ASSIGNACIÓ AUTOMÀTICA DE CITACIONS DE MATRÍCULA
PER NOMBRE DE CRÈDITS PENDENTS I NOTA MITJA DE
L’EXPEDIENT ACADÈMIC
MATRÍCULA CURS 2020-2021

Aquesta opció permet fer una assignació automàtica i massiva de citacions de
matrícula als estudiants d’un pla d’estudis, ordenant-les per intervals del
nombre de crèdits pendents de superar i, dins de l’interval, per la millor nota
mitja de l’expedient acadèmic.
Per calcular la nota mitja de l’expedient acadèmic s’aplica el barem
corresponent al RD 1125/2003, de 5 de setembre (BOE 18/09/2003), pel qual
s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les
titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional. A
l’article 5, apartats 3 i 4, estableix el següent:
“La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la
aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el
alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que
correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el
alumno.
Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan
de estudios se calificarán en función de la siguiente escala de 0 a 10, con
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa:
0-4,9 Suspenso
5,0-6,9 Aprobado
7,0-8,9 Notable
9,0-10 Sobresaliente
Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a
actividades formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados
numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del
expediente académico.”

Dins de cada titulació, s’han establert els següents intervals de nombre de
crèdits per finalitzar estudis dins dels quals s’assignaran les citacions de
matrícula dels/de les estudiants de la Facultat:
1. 0,05 a 60,00 crèdits pendents de superar
2. 60,05 a 120,00 crèdits pendents de superar
3. 120,05 a 240,00 crèdits pendents de superar
L’assignació es farà interval a interval de crèdits, segons la definició
anterior.

Exemple aplicable a qualsevol dels nostres Graus:
En primer lloc, s’assignaran citacions als estudiants que els hi quedin menys de
60 crèdits per finalitzar la titulació. Dins d’aquest interval de crèdits, s’ordenaran
els estudiants segons la nota mitja del seu expedient, és a dir, dins de cada
interval es prioritza la nota baremada de l’expedient. Si a un estudiant li
queden 20 crèdits per finalitzar estudis i té una nota mitja de 7, se li assignarà
citació després d’un estudiant al que li quedin 60 crèdits però tingui una nota de
9,0.
Un cop assignades les citacions del primer interval, a continuació s’assignaran
citacions als estudiants que estiguin compresos en el segon interval, de 60,05 a
120,00 crèdits pendents de superar, segons la nota mitja del seu expedient, Si
a un estudiant li queden 63 crèdits per finalitzar estudis i té una nota mitja de 6,
se li assignarà citació després d’un estudiant al que li quedin 120 però tingui
una nota de 7.
Es finalitzarà amb les persones compreses a l’últim interval de 120,05 a 240
crèdits on també es prioritzarà la nota mitja de l’expedient acadèmic.

Per realitzar aquest procés d’assignació automàtica de citacions tots els
expedients han d’estar completament qualificats i totes les Actes
d’avaluació tancades.

Calendari previst del procés i de l’inici de l’automatrícula 2020-2021

Grau en Biologia, Grau en Biologia Ambiental, Grau en Bioquímica, Grau
en Biotecnologia, Grau en Ciències Biomèdiques, Grau en Genètica, Grau
en Microbiologia


20/07/2020 Inici del procés d’assignació automàtica de citacions.
Publicació del resultat de l’assignació al web. Es podrà consultar a la
fitxa de cada Grau > Matrícula altres cursos de grau. S’indicarà la
següent informació:
o
o
o
o

NIU de l’estudiant
Dia i hora d’inici de la connexió per fer l’automatrícula
Dia i hora de finalització de la connexió: 05/09/2020 a les 22 h
Nota mitja de l’expedient acadèmic de l’estudiant



Entre el 20/07/2020 i el 31/07/20 (de les 8 a les 18h) s’assignarà el dia i
hora d’inici de connexió per l’automatrícula a tots els estudiants.
Aproximadament la distribució serà la següent:
o 0,05 a 60,00 crèdits pendents: entre el 21/07/2019 (de 8 a 18 h) i
el 22/07/2020 (de 8 a 18 h) dia i hora inici connexió automatrícula
o 60,05 a 120,00 crèdits pendents: entre el 23/07/2019, 24/07/2020
i 27/07/2020 (de 8 a 18 h) dia i hora inici connexió automatrícula
o 120,05 a 240,00 crèdits pendents: 28/07/2020, 29/07/2020,
30/07/2020 i 31/07/2020 (de 8 a 18 h) dia i hora inici connexió
automatrícula



05/09/2020 a les 22 h Finalització de l’automatrícula per a tots els
estudiants.

Qualsevol estudiant que no formalitzi la seva matrícula abans del 5 de
setembre a les 22 h, haurà de contactar amb la Gestió Acadèmica:
ga.biociencies@uab.cat per automatricular-se del curs acadèmic 2020-21

