Preguntes més freqüents
L’automatricula no permet matricular assignatures.
Comprova l’avís que surt a la pantalla.
Potser excediexes el nombre de crèdits a matricular: Si has matriculat 60 crèdits
i vols matricular fins a 78, hauries d’haver sol·licitat en els terminis establerts
autorització per matricular mès de 60 crèdits (Normativa de permanencia de la
UB (art.2.2.3)
Potser matricules alguna assignatura d’un curs superior sense haver matriculat
totes les assignatures obligatòries dels cursos inferiors (Normativa de
permanencia de la UB (art.2.2.4)
Si has accedit als estudis aquest curs amb assignatures reconegudes, no podràs
formalitzar l’automatricula. Hauràs de matricular-te a la Secretaria
presencialment.
No es despleguen les assignatures optatives
Has de dir que SI quan et pregunta si vols canviar d’itinerari curricular.
No puc accedir a l’automatricula
Durant la matricula del mes de febrer, poden accedir a ampliar assignatures tots
els estudiants que es van matricular al setembre.Si no et vas matricular al
setembre, pots presentar una
sol·licitud dirigida al degà demanant poder
matricular-te i exposant els motius pels quals no vas poder matricular-te al
setembre.
Potser tens la matricula anul·lada per impagament. Accedeix al teu Espai
Personal i reactiva i abona els rebuts pendents de matricula. Seguidament, ves a
Secretaria amb els comprovants de pagament i demana que s’actualitzi el teu
expedient.
Què fer quan he anul·lat alguna assignatura amb dret a la devolució de l’import
Accedir a l’Espai Personal on veuràs la devolució pendent i introduir les dades
del teu compte corrent on vols que s’ingressi la quantitat.
Què fer en cas d’incumplir la Normativa de permanencia
Presentar una sol·licitud d’excepcionalitat de la Normativa de permanencia al
degà exposant els motius.
Què puc fer si no puc pagar la matricula?
Si has tingut circumstàncies personals sobrevingudes, pots sol·licitar un ajut de
matricula http://www.ub.edu/beques/1r2ncicle/index_bkub.html
Si no és així, també pots fer una sol·licitud d’ajornament dels terminis de
matricula (fins al 30 d’abril) a Secretaria

