MATRÍCULA CURS 2018-2019. GRAU D’ODONTOLOGIA
Instruccions per sol·licitar autorització per poder matricular més de 60 crèdits
A partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, totalment o
parcial, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat:
1. L’estudiant pot matricular entre un mínim de 18 crèdits (excepte si n’hi resten menys per finalitzar
l’ensenyament) i un màxim de 60.
2. Els estudiants segueixen un itinerari a temps parcial quan matriculen entre 18 i 45 crèdits, i segueixen
un itinerari a temps complet quan matriculen entre 46 i 60 crèdits.

3. Excepcionalment, i quan estigui justificat, el cap d’estudis, mitjançant resolució expressa,
pot autoritzar una matrícula superior a 60 crèdits fins a un màxim de 78 crèdits per curs
acadèmic.
4. Si l’estudiant vol matricular crèdits obligatoris d’un curs superior, també ha de matricular tots els
crèdits obligatoris pendents dels cursos inferiors.
5. El segon any consecutiu de matrícula efectiva en què un estudiant no aprovi com a mínim el 50 % dels
crèdits matriculats no pot romandre en el grau.
6. Quan a un estudiant li restin menys del 10 % dels crèdits per finalitzar el grau, els haurà de matricular
tots.

Aquells estudiants que volen matricular-se de més de 60 crèdits i acollir-se al punt 3 de la
normativa de permanència de la UB, caldrà que ho sol·licitin mitjançant un correu del 10 al 22
de juliol 2018 seguint les següents instruccions.
De: Adreça de correu de la UB de l’alumne
Per A: adreça UB del seu tutor. En el cas de ser el Dr. Lluis Jover enviar al Dr. Víctor Fernàndez
A/c (en còpia a): patodontologia@ub.edu i capest-odontologia@ub.edu
Assumpte: matrícula +60 crèdits
Cos del correu:
1. Indicar el nom de TOTES les assignatures que es vol matricular pel curs 2018-2019 i ressaltar
aquelles que ja ha cursat algun curs anterior
2. Explicar el motiu pel qual es vol matricular de + de 60 crèdits

