Matrícula de Nou Accés 2016-2017
La matrícula de 1r curs és presencial, a EINA.
Per conèixer el dia i hora que tens assignat, et pots posar en contacte amb
Secretaria o bé consultar-ho a www.eina.cat.
Si no pots venir personalment, pots autoritzar a una altra persona perquè
realitzi aquest tràmit http://eina.cat/descarregues/autoritzacio_matricula.pdf
No matricular-se durant el període assignat pot suposar la pèrdua de la plaça.
Des de l’adreça matricula@eina.cat us resoldrem totes les consultes relatives
al procés de matriculació. Si ho desitgeu, podeu indicar-nos un número de
telèfon i contactarem amb vosaltres.

Calendari:
Preinscripció juny:
del 6 de juny al 1 de juliol de 2016
Publicació 1a assignació Preinscripció:
11 de juliol de 2016
Sessió informativa de matrícula (recomanable pels estudiants que no han
assistit a les sessions informatives al llarg del curs): 13 de juliol a les 9.00h a la
Sala d’Actes d’EINA
Matrícula d’estudiants assignats a la 1a preferència:
del 13 al 18 de juliol de 2016
Matrícula estudiants que han accedit al centre per canvi o convalidació
d’estudis:
del 15 al 22 de juliol de 2016
Publicació 2a assignació Preinscripció:
22 de juliol de 2016
Matrícula d’estudiants de la 2a assignació de places:
del 25 al 27 de juliol de 2016
Pots consultar el manual de matrícula aquí:
http://eina.cat/descarregues/GUIA_matricula_1617_nouacces.pdf x

Documents necessaris per a formalitzar la matrícula:
1) Formulari de prematrícula degudament complimentat
http://eina.cat/descarregues/Formulari_matricula.pdf
2) - Document d’identitat, vigent en el moment de la matrícula:
- Original i fotocòpia del DNI, del passaport o del document identificatiu
(per estudiants de països de la UE)
- Original i fotocòpia de la TIE (Targeta d’Identificació d’estrangers per
estudiants estrangers no comunitaris). Si encara no disposes de TIE, has
de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE. Tens un
termini màxim de tres mesos per a lliurar el document.
3) Dades bancàries d’una entitat financera ubicada a l’Estat espanyol.
http://eina.cat/descarregues/Autoritzacio_Domiciliacio_SEPA_Eina.docx
4) Document acreditatiu d’accés als estudis si és el cas (pots trobar
informació complementària a http://accesnet.gencat.cat )
Via d’accés

Documentació acreditativa

Estudiants que han superat les PAU
fora de Catalunya

Sol·licitud de trasllat d’expedient de
les proves d’accés a la universitat
d’origen

Estudiants amb resolució positiva del Certificat de la universitat d’origen
Rector de la UAB de canvi d’estudis en el qual consti la via d’accés a la
o convalidació d’estudis.
universitat i la qualificació
corresponent.
Trasllat d’expedient acadèmic
(estudiants de l’Estat espanyol)
Titulats universitaris i assimilats.

Certificat acadèmic personal i còpia
compulsada del títol.

Estudiants procedents de sistemes
educatius dels estats membres de la
Unió Europea i d’altres estats que
hagin subscrit acords internacionals
en règim de reciprocitat.

Credencial expedida per la
Universitat Nacional d’Educació a
Distancia (UNED).

5) Dues fotografies en color. Cal lliurar-ne una a l’estand de Catalunya
Caixa per al carnet d’estudiant.

6) Si tens 28 anys o més i no has contractat l’assegurança complementaria
que s’ofereix en el moment de la matrícula, has de presentar l’original i
una còpia d’una assegurança que cobreixi l’assistència sanitària, els
accidents i la responsabilitat civil a l’Estat espanyol. Si per motius
acadèmics has de fer una estada a l’estranger, cal que les mateixes
prestacions siguin cobertes al país de destinació.
7) NUSS. Número d’usuari de la Seguretat Social. Si no tens o no recordes
aquest número, ens hauràs d’entregar el formulari adjunt complimentat,
junt amb una còpia del teu DNI o NIE, en vigor http://www.segsocial.es/prdi00//groups/public/documents/binario/37824.pdf
8) Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de gratuïtat o
descompte recollida a la normativa vigent, si és el cas. (Veieu l’apartat
de bonificacions del preu públic de la matrícula, del manual de matrícula)
9) Autorització cessió de dades personals
http://eina.cat/descarregues/proteccio_dades_matricula_impres.doc
10) Declaració i compromís sobre la protecció de dades de caràcter
personal i sobre la protecció del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia
imatge. http://eina.cat/descarregues/UAB_privacitatpropintel_EINA.pdf
Dades bancaries per efectuar el primer pagament de matrícula:
http://eina.cat/descarregues/DADES_TRANSFERENCIA.pdf

