INSTRUCCIONS MATRÍCULA 2022-2023
Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals

PERÍODE I PROCEDIMENT
Ordinari (automatrícula a través de Sigma):
●

del 20 al 27 de juliol, per ordre d’expedient amb les qualificacions fins les actes
ordinàries del tercer trimestre.

●

l’11 de juliol podreu consultar a partir de quin dia i hora podreu fer l'automatrícula.

●

la matrícula estarà oberta des de la data i hora otorgada individualment, fins al final del
període. Per tant, no s’accepten canvis de data o hora.

Extraordinari:
●

mitjançant el tràmit “matrícula fora de termini” a SIGMA 14 i 15 de setembre 2022

●

amb recàrrec1 en l’import de la matrícula

IMPORT
1a matrícula per crèdit: 123 €
2a matrícula per crèdit: 147 €
3a matrícula per crèdit: 184 €
4a i s. matrícules per crèdit: 196 €

BONIFICACIONS
Consultar a la web d’ESCI-UPF les condicions per accedir a bonificacions.
Cal enviar per correu electrònic a noelia.puig@esci.upf.edu la documentació necessària (o la
renovació corresponent) per poder beneficiar-se de la bonificació corresponent abans del 1 de
juliol.
En el cas de família nombrosa, si es va acreditar amb anterioritat i encara és vigent, com a
mínim fins a data d’inici de curs, no cal tornar a enviar la documentació.

FORMES DE PAGAMENT2
Cal triar una d’aquestes opcions de pagament de la matrícula:

● 100 % de l’import total de la matrícula. El pagament s’haurà de fer efectiu per abonaré
bancari.

1

Fins a 12 ECTS: 65 €; de 12,5 a 20 ECTS: 105 €; de 20,5 a 40 ECTS: 210 €; a partir de 40,5 ECTS: 320
€.
2
Per a més informació, consulteu la taula de taxes 2022-2023.

● 50 % de l’import total de la matrícula en el moment de validar-la i el 50 % restant a
primers de febrer (sense recàrrec). Els pagaments s’hauran de fer efectius per abonaré
bancari.

● De manera fraccionada: un venciment en el moment de formalitzar la matrícula del 28
% de l’import (a liquidar mitjançant abonaré) i el 72 % restant + 200 € de recàrrec
dividits en 9 mensualitats. En aquest cas, cal domiciliar els terminis de setembre a maig
(9) emplenant l’Ordre SEPA. Els rebuts es carregaran el dia 15 de cada mes. Tota
domiciliació retornada tindrà un recàrrec de 50€. En cas de canvi de compte bancari
s’haurà de tornar a emplenar l’Ordre SEPA i sol·licitar a l'administració abans de
finalitzar el mes anterior.
Cal validar la matrícula, imprimir el/s abonaré/s i fer efectiu el pagament amb una de les
següents opcions:
●

Presencial: a través de caixer de CaixaBank amb qualsevol targeta bancària (cal que
reviseu el límit de la vostra targeta de crèdit o dèbit) o bé en qualsevol oficina del Banc
Santander

●

Internet: a través del següent enllaç independentment de si s’és client de CaixaBank, o
per a clients del Banc Santander a través de la seva banca online.

Els abonarés tenen establerta una data de venciment segons la forma de pagament triada.
Un cop vençuts, queden invalidats i s’hauran de generar de nou (demanar a
marta.garcia@esci.upf.edu), amb la corresponent penalització econòmica. Tant els terminis
com els recàrrecs s’aplicaran de manera automàtica i en tots els casos.

ALTRES ASPECTES IMPORTANTS
●

Permanència i progressió:

Segons les normes de permanència de la Universitat Pompeu Fabra per el curs, els estudiants
de primer han de superar el 50 % dels crèdits de què consta el curs (30 ECTS o més) per poder
continuar els estudis.
Segons la normativa del règim de progressió de la Universitat Pompeu Fabra:
○

Per accedir al segon curs, cal superar el 50% dels crèdits corresponents al
primer curs com a mínim.

○

Per accedir al tercer i al quart curs, els estudiants han d’haver superat com a
mínim el 50% dels crèdits corresponents al curs precedent, el 90% del curs

anterior a aquest i el 100% dels cursos anteriors.
●

Bonificacions:

Per gaudir de bonificació en la matrícula, cal presentar la documentació corresponent o
renovació abans de l’1 de juliol. En el cas de no disposar de la documentació en aquest termini,
el descompte corresponent s’aplicarà en el següent venciment i s’haurà de lliurar com a molt
tard, abans de l’inici de curs.
●

Matrícula d’honor:

Els estudiants que obtenen una Matrícula d’Honor la 1a vegada que matriculen una
assignatura, gaudeixen d’un descompte del 40 % del mateix nombre de crèdits en la matrícula
del curs següent. Per gaudir del descompte, cal matricular-se als mateixos estudis, a la mateixa
universitat i que siguin crèdits matriculats per 1a vegada.
●

Renúncia a la matrícula:

Cal que l’alumne faci una sol·licitud dins del termini fixat per la normativa de la UPF (fins al 30
de novembre). La renúncia a la matrícula comporta la devolució del 65 % de l’import total de la
matrícula. Per a l’acceptació de la renúncia, l’alumne ha d’haver abonat com a mínim el 35 % de
l’import total de la matrícula.
●

Abandonament dels estudis:

Abandonar els estudis no eximeix de saldar els fraccionaments previstos a la matrícula.
●

Ampliació de matrícula:

Es poden afegir assignatures del trimestre en curs o del posterior, dins del període fixat en el
calendari de tràmits. L’ampliació de la matrícula comporta3 el cobrament del preu previst a
aquest efecte en el Decret de preus, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics de les
universitats públiques de Catalunya (27,27 €4).
●

Canvi d’assignatures optatives:

No es poden canviar les assignatures optatives un cop matriculades.
●

Anul·lació d’assignatures:

No es pot anul·lar la matrícula d’assignatures. Tanmateix, dins dels terminis establerts, es pot
sol·licitar la renúncia a l’avaluació o a les convocatòries d’assignatures.
●

Places a les assignatures optatives:

Les assignatures optatives tindran un límit de places disponibles i requereixen un mínim
d’estudiants matriculats per tal de poder ser oferides. Es recomana tenir una alternativa
3

Excepte en el cas dels alumnes a qui, per la seva situació de mobilitat, no els hagi estat possible
matricular totes les assignatures optatives al mes de setembre, però ho hauran de fer en el període
establert.
4
Nota: Els conceptes indicats com a preus públics són imports del curs 2022-2023.

preparada per les optatives. Parleu abans de l’automatrícula amb el vostre tutor/a.
●

Reconeixement d’assignatures:

El termini per sol·licitar reconeixement d’assignatures és des de l’inici de curs fins al 31 de
maig.
Per gaudir del descompte del 75% en la matrícula corresponent al reconeixement
d’assignatures d’altres estudis, cal tenir la resolució favorable abans de formalitzar la matrícula.
●

Treball de Fi de Grau:

En cas de matricular aquesta assignatura per segona o successives vegades, i en cas que es
mantingui el mateix projecte i director i es demostri tenir la feina avançada, es pot sol·licitar,
mitjançant el mòdul de tràmits a SIGMA, la defensa avançada del TFG (desembre), així com la
devolució del 50 % de l’import de l’assignatura durant els primers 15 dies lectius a comptar des
de l’endemà de l’inici del curs. Sempre caldrà el vist-i-plau previ del/de la responsable del TFG.

RECOMANACIONS:
●

Us recomanem comprovar la consulta d’horaris incloent les assignatures que tingueu
pendents de superar i els perfils per quadrar l’expedient.

●

Recordeu que aquest any no hi ha prematricula, la matrícula de les assignatures
optatives és directe.

●

És molt important comprovar bé la vostra matrícula abans de confirmar-la. Confirmeu
les dades personals, les assignatures triades siguin les assignatures a cursar, la part
econòmica i el recompte de crèdits superats i matriculats. Qualsevol modificació de
matrícula comporta el pagament d’una taxa associada.

●

Recorda que després de validar la matrícula, has d’imprimir el/s abonaré/s i fer efectiu
el/s pagament/s.

●

Si marxes d’intercanvi, has de matricular-te de totes les assignatures de formació
obligatòria i bàsica del segon i del tercer trimestre. Us recomanem no matricular-se de
cap optativa fins que el Learning Agreement estigui confirmat.

●

Disposes d’un document amb preguntes freqüents per a la teva consulta.

NOVETATS MATRÍCULA 2022-2023

●

Matrícula per citació: del dimecres 20 de juliol al dimarts 27 de juliol de 2022

●

Es podran consultar les citacions l’11 de juliol, a partir de la qual es podrà fer la
matrícula

●

Les citacions es programaran per ordre d’expedient, amb les qualificacions fins les
actes ordinàries del tercer trimestre.

●

La matrícula estarà oberta des de la data i hora atorgada individualment, fins al final del
període. No s'accepten canvis d’hora o data.

