Documentació
La presentació de la documentació requerida és una condició imprescindible per a dur
a terme la gestió de l’expedient acadèmic, per a formalitzar una nova matrícula, per a
modificar la matrícula i per a sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllat
d’expedient, etc.)

Alumnat de nou accés
1.
2.
3.

Imprès del resguard de matrícula online (programa Codex)
Carta d’ admissió (Accesnet)
Document d’ identitat vigent en el moment de la matrícula :
a) Original i fotocòpia del DNI, del passaport o del document identificatiu (per a
estudiants de països de la UE), vigent en el moment de la matrícula.
b) Original i fotocòpia del TIE - targeta d'identificació d'estrangers (per als
estudiants estrangers no comunitaris), vigent en el moment de la matrícula. Si
encara no disposes del TIE, has de presentar el passaport i la fotocòpia de la
sol·licitud del TIE. Tens un termini de tres mesos per a lliurar el document
c) Dades bancàries .Fotocopia de la llibreta amb les dades bancàries d’ una entitat
bancària ubicada a l’ Estat Espanyol on constin l’IBAN i el BIC. En cas de què
el titular sigui diferent a l’estudiant, caldrà aportar fotocòpia del DNI del titular.
d) Ordre de domiciliació directa – SEPA (Descarregar del Codex). El document
SEPA haurà d’estar signat per el titular del compte bancari.

Qualsevol modificació del compte bancari a posterioritat de la matrícula haurà de
ser notificat a Secretaria Acadèmica.
4. Dues fotografies en color. Cal lliurar-ne una a l’estand de Catalunya Bank , S.A. per a la
realització del Carnet d'estudiant. L’estudiant haurà d’ adjuntar una fotografia a les seves
dades personals del programa Codex
5. Targeta sanitària.
6. Document acreditatiu d'accés als estudis, el qual pot ser:

Via d’accés
Estudiants amb PAU i assimilats

Documentació acreditativa
Notes de les proves d’ accés a la universitat

Estudiants amb PAU realitzada en Sol·licitud del trasllat d’expedient de les proves d’accés a la
universitat d’origen
una altra Comunitat Autònoma
Estudiants amb títol de tècnic
superior de formació professional,
tècnic superior d'arts plàstiques i
disseny, i tècnic esportiu superior i
assimilats

Certificació d’estudis per a l’accés a estudis universitaris
emès pel centre acadèmic corresponent.
Qualificacions de la fase específica de les proves d’accés a la
universitat, si us heu presentat.

Estudiants amb la prova d'accés Certificat de superació de la prova
per a més grans de 25 anys
Estudiants amb la prova d'accés Certificat de superació de la part escrita de la prova
per a més grans de 45 anys
Certificat de la universitat d’origen en el qual consti la via
Estudiants amb resolució positiva del
d’accés a la universitat i la qualificació corresponent.
rectorat de la UAB de canvi
Trasllat d’expedient acadèmic (estudiants de l’Estat
d’estudis o convalidació d’estudis
espanyol).

Titulats universitaris i assimilats

Certificat acadèmic personal i còpia compulsada del títol

Estudiants procedents de sistemes
Credencial expedida per la Universitat Nacional d’Educació a
educatius dels estats membres de la
Distància (UNED) Qualificacions de la fase específica de les
Unió Europea i d'altres estats que
proves d’ accés a la universitat, si us heu presentat.
hagin subscrit acords internacionals
en règim de reciprocitat

7. Per a formalitzar la matrícula i gaudir d’una bonificació cal lliurar, si és el cas, l’original i la
còpia dels documents següents:
BONIFICACIONS I GRATUÏTATS DE MATRÍCULA
Supòsits vigents durant el curs acadèmic
2016-2017 (pendent actualització)

Documentació acreditativa

Beca de règim general per a estudis
universitaris

Els alumnes de nou accés podran formalitzar la
matrícula 2016-2017 com a becari/a condicional,
sense abonar els preus públics fixats pel Decret
118/2015, si, en el moment de la matrícula,
presenten l’acreditació favorable de caràcter
econòmic que expedirà AGAUR.

Matrícula d’honor o premi extraordinari
batxillerat

Certificat de notes. Aquesta gratuïtat no s’aplica en el
cas de matrícula d’honor obtinguda en un cicle
formatiu de grau superior.

Membre de família nombrosa o
monoparental

Carnet vigent de l’alumne i carnet on surtin tots els
membres de la unitat familiar.

Persones amb discapacitat

Certificat de reconeixement de discapacitat expedit o
validat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials.

Víctimes d’actes terroristes (i també els seus
Resolució administrativa.
fills i cònjuges)
Víctimes de violència de gènere (i també els Document acreditatiu (ordre de protecció, sentència
judicial o sentència absolutòria no ferma), així com el
seus fills dependents)
llibre de família en el cas dels fills o filles dependents.

8.

Imprès d’ autorització. En el cas que no pugueu fer la matrícula personalment,
haureu d'autoritzar per escrit a una altra persona. En el document hi hauran de constar
les vostres dades personals i la vostra signatura, juntament amb la fotocòpia del vostre
DNI. Podeu fer servir l’ imprès d’autorització.

