Becari:
ANUL·LACIÓ TOTAL DE MATRÍCULA
Anual o semestral
(Dintre dels terminis establerts)

Grau

Sí

Màster
S.1

No

CURS 2018-2019

DADES PERSONALS
Nom

Cognoms

Adreça postal

Població

DNI

Codi postal

Telèfon

DADES ACADÈMIQUES
Centre

Ensenyament

NIUB

DADES BANCÀRIES (El titular ha de ser el mateix estudiant)
Entitat:
Codi del compte

IBAN

E S

SOL·LICITA:
Anul·lació total de matrícula

Anul·lació del primer semestre

Anul·lació del segon semestre

Reserva de plaça (només en cas d’anul·lació total de matrícula dels alumnes de primer curs, excepte si han demanat anul·lació per interès personal abans del 26 de setembre)
Indicar les causes per les que es sol·licita l’anul·lació de matrícula
Malaltia greu degudament justificada de l’alumne/a
Defunció de l’estudiant
Matrícula en una altre centre de la Universitat o d’altre universitats en el cas de
reassignació de plaça per preinscripció general universitària (en aquest cas,
l’estudiant només té dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats si
sol·licita l’anul·lació abans del 23 d’octubre de 2018).

PER A ALUMNES DE PRIMER CURS:
Amb data d’avui retiro els documents que vaig entregar en
el moment de sol·licitar la matrícula
(Data i signatura)

Per motius personals:
• Els estudiants que es matriculen per primera vegada en un ensenyament de
grau, sempre que sol·licitin l’anul·lació de matrícula abans del 26 de setembre
de 2018 i estiguin al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts.
• La resta d’estudiants poden sol·licitar l’anul·lació de matrícula sense dret a la
devolució dels imports ingressats per cap concepte.
INFORMACIÓ D’INTERÈS:
TERMINI PER SOL·LICITAR L’ANUL·LACIÓ: fins al 31 d’octubre de 2018 (matrícula de primer semestre i anual en ensenyaments de grau, de
llicenciatura, de diplomatura i de màster universitari), fins al 8 de març de 2019 (matrícula de segon semestre en ensenyaments de grau, de
llicenciatura, de diplomatura i de màster universitari),
PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR: La sol·licitud es presentarà a la secretaria d’estudiants i docència del
centre juntament amb la següent documentació:
o Resguard de matrícula i acreditació del seu pagament (cal haver abonat la matrícula prèviament a sol·licitar la seva anul·lació)
o Documentació que acrediti les causes que justifiquen la sol·licitud
o Alumnes becaris: sol·licitud de renúncia a la beca (veure efectes de l’anul·lació total de la matrícula)
Estic assabentat/da dels efectes que produeix aquesta anul·lació de matrícula:
o Econòmics: Les matrícules totalment anul·lades no tenen cap efecte econòmic posterior en l’expedient de l’estudiant
o Acadèmics: Les matrícules totalment anul·lades tindran els efectes acadèmics posteriors en l’expedient de l’estudiant que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació
(http://www.ub.es/acad/noracad/matricula/ ):
• Grau i màster: l’anul·lació total de la matrícula comporta els efectes que estableix la normativa de permanència respecte a l’abandonament dels estudis.
o Alumnes becaris (beca general, de mobilitat o de màster oficial):
• L’estudiant que anul·li totalment la seva matrícula haurà de sol·licitar l’anul·lació de la beca (demanar model de sol·licitud de renúncia a la Secretaria d’estudiants i docència del centre) i:
en el cas que s’hagi matriculat condicional com a becari i que les causes d’anul·lació de la matrícula no donin dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats, abonar l’import total de la
matrícula. Si no es compleix aquest pagament, es procedirà de conformitat amb l’establert en l’article 33 de la normativa de matrícula (http://www.ub.edu/acad/noracad/matricula/ )
en el cas d’haver rebut qualsevol import, retornar l’import transferit en concepte d’ajut.
• L’anul·lació semestral de matrícula pot comportar la pèrdua de la condició de becari per no assolir els mínims de matriculació necessaris per gaudir de la beca i pot comportar la devolució de
l’import transferit en concepte d’ajut. Si sol·licito l’ajut per al proper curs acadèmic, serà desestimat en cas de no assolir els mínims de crèdits matriculats el curs anterior.

Barcelona, __________de ___________________de 20__

(Signatura de l’alumne/a)

