SOL·LICITUD PROVISIONAL DE MATRÍCULA ASSISTIDA
2020/2021
FACULTAT DE CIÈNCIES
TITULACIÓ: GRAU D’ESTADÍSTICA APLICADA

PLA D’ESTUDIS: 1424

DNI/Passaport

Sexe (M = masculí / F = femení)

Cognoms

Nom

Adreça familiar
Codi postal

Població

Comarca

Província

País

Telèfon

Adreça durant el curs
Codi postal

Població

Comarca

Província

País

Telèfon

Adreça electrònica

Telèfon mòbil

Data de naixement

Lloc de naixement

Codi postal del lloc de naixement

Nacionalitat

Autoritzeu la difusió de l’adreça per a assumptes de fora de la UAB?

Sí

No

Classe de liquidació
Pagament ajornat

Sí

No

Becari/ària (*)

Sí

No

El pagament s’haurà de fer per domiciliació bancària. Cal lliurar les dades
bancàries a la Gestió Acadèmica si no s’ha fet amb anterioritat, o si s’ha
canviat el compte. Els becaris poden ajornar el pagament.
* Becari/ària o del règim general o de mobilitat del Ministeri

Abonament al Servei d’Activitat Física (SAF)
Vull abonar-me al SAF des de la matrícula
acadèmica fins el 20/09/2021 pagant 275 €.
Aquest
Si preu pot arribar a representar fins un 45 % de descompte
sobre el preu habitual per als i les estudiants de la UAB
Has de passar pel taulell d’atenció al públic del SAF amb l’original i
una còpia del comprovant de matrícula acadèmica per poder accedir
als serveis o per comunicar el canvi de quota en cas d’estar ja
abonat/da al servei.

Trobaràs tota la informació a www.uab.cat/saf

0. Ordinària (sense gratuïtat)
1. Semigratuïta: FN general
2. Gratuïta: FN especial
5. Gratuïta: convenis internacionals
6. Gratuïta: mat. d’honor COU/ mat. d’honor o premi
extraordinari batxillerat LOGSE
90. Gratuïta: minusvalidesa
91. Gratuïta: víctimes del terrorisme
95. Gratuïta: vvglo1/2004

Cal presentar a la Gestió Acadèmica el document acreditatiu de
gratuïtat/ descompte abans de la matrícula.
Fundació Autònoma Solidària
Aporto voluntàriament 15 € per a accions de solidaritat i de
cooperació al desenvolupament. Podeu consultar més informació
sobre els projectes subvencionats al web de la Fundació Autònoma
Solidària:
www.uab.cat/fas

FACULTAT DE CIÈNCIES

TITULACIÓ: GRAU D’ESTADÍSTICA APLICADA

Assenyaleu amb una “X”, les assignatures de les quals us matriculeu
X Codi

Assignatura

Crèdit
Gr.

1r CURS
1r SEMESTRE
104843

Àlgebra Lineal

6

104853

Anàlisi i exploratòria de dades

6

104844

Càlcul I

6

104849

Eines informàtiques per a
l’Estadística

6

104846

Introducció a la Probabilitat

6

2n SEMESTRE
104845

Càlcul 2

6

104855

Inferència Estadística 1

6

104850

Introducció a la Programació

6

104851

Obtenció i Emmagatzematge de
Dades

6

104847

Probabilitat

6

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ____ de _________________ de 2020

 Autoritzo: (A) a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a enviar ordres a la meva entitat financera per debitar càrrecs en el
meu compte i,
(B) a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al meu compte d’acord amb les instruccions de la
UAB.
En el cas de no ser el titular del compte, em comprometo a lliurar a la UAB, el document d’ordre SEPA de domiciliació de dèbit
directe, degudament signat, en el termini de 10 dies des de la formalització d’aquesta matrícula.

No fer efectiu l’import total de la matrícula, d’acord amb el que regula la Normativa de matrícula de
la UAB, condiciona l’autorització de matrícula per a cursos posteriors. Així mateix, comporta l’estat
de morositat, que implica l’abonament del recàrrec per impagament i, si és el cas, de les despeses
generades per la devolució del rebut. Trobaràs més informació al web: www.uab.cat/matricula; a
l’apartat: Conseqüències de l’impagament de la matrícula.

